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         PROIECTE DE DECIZII 

 
 

CONSILIUL MUNICIPAL UNGHENI 

 
Ședinţa ordinară 

 

din 22.05.2020 
 

  

                                                           

     ORDINEA DE ZI: 

 

 1. Cu privire la corelarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2020 

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef 

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii municipale 

Raportor: T. Gavriliuc, secretarul CM Ungheni, 

3. Cu privire la instituirea comisiei de concurs 

Raportor: T. Gavriliuc, secretarul CM Ungheni 

 4. Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun – proprietate publică 

Raportor: I. Galușca, viceprimar 

  5. Cu privire la aprobarea dispoziției primarului nr. 84-02/1-07 din 08.05.2020 

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef 

6. Cu privire la acordarea ajutorului material unic, scutiri de plată 

Raportor: D. Ternovschi, viceprimar 

7. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei 

Raportor: V. Savin, architect-șef al mun. Ungheni 

 8. Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate la balanţa instituțiilor publice din 

subordinea Primăriei Municipiului Ungheni 

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef, I. Galușca, viceprimar, 

9. Cu privire la cofinanţarea proiectelor de infrastructură ale municipiului Ungheni din 

cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni - cheie” 

Raportor: A. Ambros, primar 

  10. Cu privire la cofinanţarea proiectului „Ungheni pentru dezvoltarea mobilității urbane 

durabile” 

Raportor: A. Ambros, primar 

11. Cu privire la finanțarea Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul 

Ungheni, etapa V”  

Raportor: A. Ambros, primar 

12. Cu privire la înființarea Instituției Publice ,,Parcul Central Micul Cluj” 

Raportor: A. Ambros, primar 

 13. Cu privire la cofinanţarea proiectului „Sprijinirea dezvoltării copiilor în unitățile 

preșcolare din municipiul Ungheni" din cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni - cheie” 13. 

Raportor: A. Ambros, primar 

 14. Cu privire la cofinanţarea proiectului „Eficientizarea infrastructurii publice în 

cartierul Ungheni Vale” 

Raportor: A. Ambros, primar 

 15. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef, I. Galușca, viceprimar,  

16. Cu privire la contractul de societate civilă 

Raportor: V. Poia , viceprimar 

17. Cu privire la înfiinţarea unei grădiniţe-creşă în mun. Ungheni 

Raportor: D. Ternovschi, viceprimar 
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 18. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri – proprietate publică 

Raportor: V. Poia, viceprimar 

 19. Cu privire la primirea la balanță a documentației Proiectului tehnic nr. 12/CA1/18 

,,Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni” 

Raportor: I. Galușca, viceprimar 

    20. Cu privire la înaintarea spre vînzare-cumpărare prin licitaţie „cu strigare” a 

bunurilor imobile – terenuri proprietate publică 

Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar  

21. Cu privire la aprobarea actului de invetariere a bunului imobil proprietate publică a 

municipiului Ungheni  

Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar  

 22. Cu privire la permiterea vînzarii mijlocului fix 

Raportor: C. Coniuhov, administrator al întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL 

23. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 3/8 din 

27.03.2020 

Raportor: T. Gavriliuc, secretarul CM Ungheni 

24. Cu privire la scutirea de taxe locale a agenților economici 

Raportor: V. Poia , viceprimar 

25. Cu privire la constituirea Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană din Republica 

Moldova   

Raportor: V. Poia , viceprimar 

 26. Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil 

Raportor: D. Ternovschi, viceprimar 

27. Cu privire la aprobarea încheierii contractului de locațiune 

Raportor: I. Galușca, viceprimar 

 

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă – ; S-au abţinut – . 
 

 

S-A  EXAMINAT:  

 

 I.  Cu privire la corelarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2020 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 - XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii finanţelor 

publice şi responsabilităţii bugetar-fiscaler nr. 181 din 25.07.2014, Legii 6 din 23.04.2020 privind 

modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019, Consiliul Municipal  

 

DECIDE: 
         1. Se corelează bugetul municipiului Ungheni pentru anul 2020, la partea de venituri în sumă 

de 2287800,00 lei şi la partea de cheltuieli în sumă 2287800,00 lei, conform anexelor nr. 1 - 2 la  

prezenta decizie.  

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Tatiana Pavliuc, contabil-şef, 

contabil-șef al Primăriei Municipiului Ungheni. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului mun. Ungheni, dlui 

Alexandru Ambros. 

 

 S-a votat: Pentru – ; Împotrivă –  ; S-au abţinut – . 
Anexa nr. 1      

la decizia Consiliului Municipal Ungheni 

nr. 4/1 din   22 mai  2020 
 

 

 

 

Corelarea părţii de venituri a bugetului mun.Ungheni pe anul 2020  
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Denumirea  
Cod                

Eco 

Resurse 

generale 

Resurse 

fonduri 

speciale 

Resurse atrase 

de instituţii 

Resurse atrase 

pentru proiecte 
TOTAL (lei) 

    100 296 297 298   

Transferuri 
curente cu 
destinaţie 
general 

191239 2287800       2287800 

Total   2287800       2287800 

          
Anexa nr. 2      

la decizia Consiliului Municipal Ungheni 
nr. 4/1 din   22 mai  2020 

          Corelarea părţii de cheltuieli a bugetului mun.Ungheni pe anul 2020 

lei 

Denumirea  
Cod            

Eco 

 Servicii 

de stat  cu 

destinaţie 

generală  

01 

Prote

cția 

mediu

lui                               

05 

Gospodă        

ria 

serviciilor 

comunale            

06 

Cultura,  

sport, 

tineret, 

culte şi 

odihnă             

08 

Învăţă      

mînt              

09 

Servicii      

în 

domeniul 

economiei          

04    

Protecţie  

socială           

10 TOTAL 

(lei) 

Servicii de 
reparații curente 222500           500000   

500000 

Reparații 
capitale ale 
construcțiilor 
special 

312120     1187800         1187800 

Construcții 
speciale în curs 
de execuție 319220     600000         600000 

Total       1787800     500000   2287800 

 

II. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii municipale 

 

 În temeiul art. 14 alin. (2) lit. m) din Legea nr.  436 - XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, art. 7 alin. (4) din Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală, punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 18.10.2019 pentru 

aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat și întreprinderea municipal, Consiliul Municipal Ungheni 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii municipal, conform anexe la prezenta decizie.  

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ion Galușca, viceprimar al 

municipiului Ungheni. 

  

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă – ; S-au abţinut – . 
  

III. Cu privire la instituirea comisiei de concurs 

    

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. i), art. 29 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală, art. 7 alin. (4) din Legea nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire 

la întreprinderea de stat și întreprinderea municipalăpunctului,  Regulamentului cu privire la modul de 

selectare și numire a administratorului Întreprinderii Municipale, aprobat prin decizia Consiliului 

Municipal Ungheni nr. 4/2 din 22.05.2020, punctului 39 din Statutul Întreprinderii Municipale 

,,UNGHENI PROIECT”, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 3/4 din 27.03.2020 și 

în scopul selectarii prin concurs a administratorului Întreprinderii Municipale ,,UNGHENI PROIECT”, 

Consiliul Municipal, 
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DECIDE: 

 1. Se  instituie Comisia de concurs pentru selectarea administratorului Întreprinderii Municipale 

,,UNGHENI PROIECT”, în următoarea componenţă: 

 

 Președinte 

Galușca Ion  – viceprimar 

 Secretar  

Savin Vlad – arhitect-șef al mun. Ungheni 

 Membri: 

Poia Vera  – viceprimar, 

…………….. –  consilier municipal, 

…………….. – consilier municipal, 

…………….. –  consilier municipal, 

………………– consilier municipal. 

 

 2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dl Ion Galușca, viceprimar al 

municipiului Ungheni. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului municipiului Ungheni, 

dlui Alexandru Ambros. 

  
S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă –  ; S-au abţinut –  

 

IV. Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun – proprietate publică 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. b), c), art. 77 alin. (2) din  Legea nr. 436- XVI din 28.12. 2006 

privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 523 –XIV din 

16. 07. 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale; Legii privind 

finanţele publice locale nr. 397 –XV din 16. 10. 2003, cu modificările şi completările ulterioare, p. 10 

alin. (3) lit. c) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31. 12. 2015; art. 9 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 121 din 

04. 05. 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; art. 859 – 866 din Codul civil al 

Republicii Moldova, examinând demersul administratorului ÎM ,,Apă-Canal” din Ungheni, nr. 43 din 

12.05.2020, prin care solicită examinarea posibilității de transmitere în comodat a unui autoturism, 

pentru eficientizarea activității de producere a întreprinderii, Consiliul Municipal Ungheni,  

 

DECIDE: 

1. Se transmite în comodat, pe un termen de  10 ani, ÎM ,,Apă-Canal” din Ungheni, 

autoturismul Reno Clio, număr de înmatriculare UN CR 999, anul producerii 2004, în valoare de 

125307 lei, pentru eficientizarea activităţii de producere a întreprinderii. 

2. Se pune în sarcina Primarului municipiului Ungheni, dlui Alexandru Ambros, să instituie 

Comisia de transmitere a bunului proprietate publică, menţionat în punctul 1 din prezenta decizie, care 

va asigura examinarea bunului supus transmiterii, perfectarea actului de predare – primire, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Ungheni, dl Alexandru Ambros de a semna 

contractul de comodat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă – ; S-au abţinut – . 

 

  

 

V. Cu privire la aprobarea dispoziției primarului nr. 84-02/1-07 din 08.05.2020 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia 

publică locală, Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Legii privind 

sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIV din 24.05.1996, Hotărîrii Guvernului Republicii 

Moldova nr. 1427 din 22.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor 
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de rezervă ale autorităților administrație publice locale și utilizarea mijloacelor acestora, pct. 8 al 

Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al Primăriei municipiului Ungheni și 

utilizarea mijloacelor acestuia aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 8/5 din 

15.12.2017; 

            În scopul aprobării dispozițiilor primarului nr. 84-02/1-07 din 08.05.2020 ,,Cu privire la 

acordarea ajutorului material unic”, Consiliul Municipal 

  

DECIDE: 

1. Se aprobă dispozițiile primarului nr. 84-02/1-07 din 08.05.2020 ,,Cu privire la acordarea 

ajutorului material unic”. 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Tatiana Pavliuc, contabil-şef al 

Primăriei Municipiului Ungheni. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului municipiului, dlui 

Alexandru Ambros. 

 

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă –  ; S-au abţinut – . 

 

VI. Cu privire la acordarea ajutorului material unic, scutiri de plată 

 

În temeiul art. 14 alin. (2), lit. n) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al Primăriei Municipiului 

Ungheni şi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 8/5 

din 15.12.2017, deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 10/3 din 20.12.2019 ,,Cu privire la 

aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2020, în a doua lectură”, examinind 

materialele Comisiei sociale a Primariei, privind situatia socialment vulnerabilă a unor cetaţeni din 

mun. Ungheni, proces-verbal nr. 2 din 14.05.2020, Consiliul Municipal 

 

DECIDE: 

 1. Se acordă ajutor material unic, din fondul de rezervă al Primăriei Municipiului Ungheni, 

unor persoane socialmente vulnerabile din mun. Ungheni, conform anexei nr. 1 la prezenta decizie. 

 2. Se acordă scutiri la plata pentru întreţinerea copiilor în grădiniţă, din familii socialment 

vulnerabile, pentru anul bugetar 2020, conform anexei nr. 2 la prezenta decizie. 

 3. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Pavliuc Tatiana, contabil-şef la 

Primăria Municipiului Ungheni. 

           4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui Alexandru Ambros, 

primarul municipiului Ungheni. 

 

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .   
                                                                                                                                                                  

 

VII. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei 

 

 În temeiul art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28. 12.2006 privind administraţia publică locală, pct. 

29 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din 30.03.2000 privind autorizarea funcţionării 

şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, examinînd materialele prezentate de dl Vlad 

Savin, arhitect-șef al municipiului Ungheni, privind cererile de schimbare a destinaţiei unor 

construcţii, Consiliul Municipal 

 

DECIDE: 

 1. Se permite schimbarea destinaţiei construcţiilor, conform anexei la prezenta decizie.  

 2. Solicitantul Autorizaţiei de schimbare a destinaţiei este obligat: 

 2.1. Să execute şi să respecte condiţiile normelor sanitare, antiincendiare, ecologice şi cerinţele 

urbanistice, conform avizelor serviciilor abilitate. 

 2.2. Lucrările de construcţie – reconstrucţie a imobilului necesare pentru îmbunătăţirea  

condiţiilor de activitate, se vor desfăşura doar în baza documentaţiei de proiect avizat conform 

legislaţiei în vigoare. 
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 2.3. Să coordoneze documentaţia de proiect cu arhitectul-şef al mun. Ungheni. 

 2.4. Să efectuieze recepţia finală a obiectului la finalizarea lucrărilor lucrărilor. 

 2.5. Să  înregistreze imobilul cu destinaţia schimbată la Serviciul Cadastral Teritorial Ungheni.  

 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Ion Galușca, viceprimar. 

 

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .  
 

 

 VIII. Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate la balanţa instituțiilor publice din 

subordinea Primăriei Municipiului Ungheni 

 

 În temeiul  art. 14 alin. (2) lit. b) şi z) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, pct. 2 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la 

mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998, cu 

modificările şi completările ulterioare, dispoziției Primarului nr. 86-02/1-07 din 14.05.2020  ,,Cu 

privire la instituirea comisiei de casare a bunurilor materiale”,  

Consiliul Municipal 

 

DECIDE: 

 

 1. Se casează mijloacele fixe, aflate la balanţa instituțiilor publice din subordinea Primăriei 

Municipiului Ungheni, care au uzură atît fizică, cît şi morală, conform anexelor nr. 1-2 la prezenta 

decizie. 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Tatiana Pavliuc, contabil-şef al 

Primăriei Municipiului Ungheni. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului municipiului Ungheni, 

dlui Alexandru Ambros. 

            

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă – ; S-au abţinut – . 
                                          Anexa nr. 1 

                                                                                                                          la decizia Consiliului  Municipal 

                                                                                                                                                                                             nr. 4/8 din 22.05.2020 

 

Lista mecanismelor și utilajelor propuse spre casare 

Sectorul de amenajare 

        

Nr/or 

Nr. 

inventariere 

Denumirea  

utilajului, marca 

Nr. de 

înmatric. 

Anul  

fabr. 

Prețul  

(lei) Uzura 

Costul 

estimativ 

1 31550007 Automobil UAZ 452 UNAS 860 1988 17241 100% 0 

2 31550022 Automobil UAZ3303 UNAD 617 1989 17207 100% 0 

3 31530002 Automobil MAN UA62630 1999 80601 100% 0 

4 31530001 
Autovehicol VAZ-
2106 UNAF 001 1995 33000 100% 0 

5 31550021 

Autovehicol VAZ-

2107 UNAN 080 2002 11630 100% 0 

6 31550005 Tractor T-25 UNMȘ 9769 1989 11316 100% 0 

7 31490005 Motocositoare FS-55   2015 4825 100% 0 

8 31490006 MotocositoareFS-55   2015 4825 100% 0 

9 31490007 Motocositoare FS-55   2015 4500 100% 0 

10 31490008 Motocositoare FS-55   2015 4500 100% 0 

11 31260013 Vagon   1988 13502 100% 0 

12 31490001 Placă compactoare   2000 16000 100% 0 

13 31410151 Cazan CV12-115   2000 475722 100% 0 
 

Anexa nr. 2 
                                                                                                                          la decizia Consiliului  Municipal 

                                                                                                                                                                                             nr. 4/8 din 22.05.2020 
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Lista mecanismelor și utilajelor propuse spre casare 

Sectorul de amenajare 
 

Nr/or 

Nr. 

inventariere 

Denumirea  utilajului, 

marca 

Nr. de 

înmatric. 

Anul  

fabr. 

Prețul  
(lei) Uzura 

Costul 

estimativ 

1 31530005 

Camion p/u colect. și 

trans. deșeurilor Mercedes 
 UNBC 613 1999 73172,89 100% 0 

       2 

 

31530007 

Camion p/u colect. Și 

transportarea 

  

UNBC616 

  

2000 165613,4 

  

100% 

 

0 
    deșeurilor VOLVO         

 

3 31530003 

Autospecială TYRE(TIP 

STVR) UNBA 295 1977 80599,02 100% 0 

4 31530001 ZIL 431412  cu butoi UNAD 163 1987 6067,5 100% 0 

5 31530004 

Camion cu 2 osii(TIP 

STVER) UNAZ 180 1993 48361 100% 0 

6 

  

31530008 

  

Camion p/u utilz.speciale 
p/u stingerea incend. 

STAYER 

UNBC 614 

  

1997 

  

49100,7 

  

100% 

  

0 

 
 

 

  IX. Cu privire la cofinanţarea proiectelor de infrastructură ale municipiului Ungheni din 

cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni - cheie”  

  

  Având în vedere documentul de proiect al Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat 

de Uniunea Europeană și implementat de către PNUD Moldova în municipiile Ungheni și Cahul și 

localitățile din cele două raioane în perioada 2019 - 2025;   

  Luând în considerare obiectivul general al Programului de a consolida coeziunea economică, 

teritorială și socială din Republica Moldova prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive, 

durabile și integrate și îmbunătățirea nivelului de viață al cetățenilor din regiunile-cheie Ungheni și 

Cahul; 

În scopul atingerii obiectivelor specifice ale Programului de (1) consolidare a transparenței, 

responsabilității autorităților publice locale și participării cetățenilor la procesele de guvernare locală în 

regiunile-cheie; (2) îmbunătățire a accesului cetățenilor la serviciile publice și serviciile comunale de 

calitate din regiunile-cheie; (3) creare de oportunități de angajare pentru bărbați și femei în regiunile-

cheie și îmbunătățirea atractivității regiunilor-cheie pentru investitori și antreprenori; (4) promovare a 

specializării inteligente a economiei regiunilor-cheie prin dezvoltarea abordării de clustering și lanț 

valoric în principalele sectoare economice;  

Având în vedere cerința de a asigura minimum 10% cofinanțare locală pentru proiectele de 

infrastructură, ce vor fi acceptate și implementate în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-

cheie”;    

  În temeiul art. 14 alin. (2), lit. h) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Municipal, 

  

DECIDE: 

 

1. Se ia act de informația despre Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”: descrierea 

generală, obiective și rezultate (se anexează). 

2. Se susține implementarea activităților orientative din cadrul celor 4 componente ale 

Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie” în municipiul Ungheni: 

- Componenta 1 – Transparența, responsabilitatea autorităților publice locale și participarea 

cetățenilor la planificarea și guvernarea locală 

- Componenta 2 – Acces îmbunătățit la serviciile publice și utilitățile publice locale și calitatea 

acestora 



 8 

- Componenta 3 – Oportunități de angajare prin condiții favorabile pentru atragerea investițiilor, 

crearea locurilor de muncă și antreprenoriat 

- Componenta 4 – Specializarea economică inteligentă prin abordările de clusterizare și lanț valoric. 

3. Se asigură cofinanțarea locală de minimum 10% pentru proiectele de infrastructură din 

municipiul Ungheni, care vor fi acceptate și implementate în cadrul Programului „EU4Moldova: 

Regiuni-cheie”.  

4. Contabilul-șef al Primăriei Municipiului Ungheni, dna Tatiana Pavliuc, va asigura 

planificarea resurselor financiare necesare pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură 

implementate în municipiul Ungheni în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie” și 

efectuarea modificărilor în bugetul local. 

5. Primarul municipiului Ungheni, dl Alexandru Ambros, va asigura informarea sistematică a 

Consiliului municipal Ungheni privind realizarea Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie” în              

mun. Ungheni, rezultatele obținute și necesitățile pentru implementarea cu succes a Programului.  

  6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului municipiului 

Ungheni, dlui Alexandru Ambros. 

 

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă –  ; S-au abţinut –  

 

  X. Cu privire la cofinanţarea proiectului „Ungheni pentru dezvoltarea mobilității urbane 

durabile” 

 

Având la bază Ghidul solicitantului al Programului de granturi ALDA în cadrul Proiectului 

„AGREED - Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării” implementat de Asociația 

Agențiilor pentru Democrație Locală – ALDAși finanțat de Uniunea Europeană; 

 În scopul introducerii practicii de planificare urbană participativă sustenabilă și promovarea 

ciclismului ca transport prietenos mediului în mun. Ungheni; 

  Luând în considerare importanţa cooperării între Asociația Obștească „Centrul Regional de 

Dezvoltare Durabilă” și Primăria municipiului Ungheni  în beneficiul cetățenilor;  

 În scopul implementării cu succes a proiectului „Ungheni pentru dezvoltarea mobilității urbane 

durabile” privind valorificarea durabilă a spațiului urban prin reconversia unui teren neutilizat în 

prezent în Parcul central, în cadrul unui proces de planificare participativă sustenabilă și transformarea 

acestuia în pistă pentru bicicliști cu funcții de agrement; 

  În temeiul art. 14 alin. (2), lit. h) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Municipal, 

  

DECIDE: 

 

1. Se acceptă implementarea în municipiul Ungheni a proiectului „Ungheni pentru dezvoltarea 

mobilității urbane durabile”, cu valoarea totală de 203 240,00 lei, implementat de Asociația Obștească 

„Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”/ AO CRDDîn cadrul Programului de granturi ALDA al 

Proiectului „AGREED - Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării” mplementat 

de Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală – ALDA și finanțat de Uniunea Europeană (Anexa 1 

- Rezumatul proiectului). 

2. Se acceptă Acordul de parteneriat  în cadrul  proiectului „Ungheni pentru dezvoltarea 

mobilității urbane durabile” implementat de Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare 

Durabilă”/AO CRDDîn cadrul Programului de granturi ALDA al Proiectului „AGREED - Activarea 

reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării” implementat de Asociația Agențiilor pentru 

Democrație Locală – ALDA și finanțat de Uniunea Europeană(Anexa 2. - Acordul de parteneriat ). 

3. Se deleagă dreptul de a semna Acordul de parteneriat  în cadrul  proiectului „Ungheni pentru 

dezvoltarea mobilității urbane durabile” primarului municipiului Ungheni, Alexandru Ambros. 

4. Se aprobă contribuţia în valoare de 88000,00 lei din contul mijloacelor acumulate de la 

vânzarea bunurilor imobile,taxelor locale acumulate suplimentar în anul 2020, ceea ce constituie 43,30 

% din bugetul total al proiectului „Ungheni pentru dezvoltarea mobilității urbane durabile”. 

5. Mijloacele financiare ale proiectului vor fi gestionate de AO CRDD printr-un cont special. 

6. Primăria Municipiului Ungheni, în calitate de partener al proiectului, va achita costurile 

suplimentare legate de implementarea proiectului.  
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7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului municipiului 

Ungheni, Alexandru Ambros. 

 

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .  

 
          Anexa 1  

REZUMAT PROIECT 

 

Denumire proiect: „Ungheni pentru dezvoltarea mobilității urbane durabile” 

Buget total: 203240,00 MDL 
Contribuție: 88000,00 MDL  

 

Scopul proiectului se axează pe valorificarea durabilă a spațiului urban, prin reconversia unui teren neutilizat în 
prezent, în cadrul unui proces de planificare participativă sustenabilă și transformarea acestuia în pistă pentru 

bicicliști cu funcții de agrement. 

 
Printre obiectivele proiectului se numără: 

- Menținerea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu și de mobilitate urbană a populației prin pilotarea 

pistelor pentru bicicliști în parcul central. 

- Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor și a participării în rezolvarea problemelor de planificare și 
mobilitate urbană.   

 

Activitățile proiectului vor viza planificarea urbană curentă, orientată spre principiile de mobilitate, ”mobilitate 
inteligentă” și „eco mobilitate” prin promovarea transportului prietenos mediului.   

Proiectul va marca un salt în schimbarea de atitudini și capacitarea cetățenilor cu abilități de participare la 

procesul decizional, dar și de îmbunătățire a calității vieții locuitorilor din mun. Ungheni, care vor beneficia în 

mod nemijlocit de pistele pentru bicicliști nou create. În același sens, inițierea discuțiilor asupra Planului de 
Mobilitate Urbană Durabuilă (PMUD) va permite  planificare strategică în dezvoltarea infrastructurii rutiere și 

pietonale, transportului public și privat, organizarea parcărilor, crearea viitoarei infrastructuri pentru biciclete. 

Planul va oferi o viziune clară și strategică pentru investirea eficientă a banilor publici pentru îmbunătățirea 
sistemului de transport în oraș, astfel încât oamenii să aibă acces egal la transportși deplasarea în oraș să fie 

accesibilă, confortabilă și sigură. Vor fi puse bazele pentru regândirea reţelei de transport astfel încât cetățenii să 

aibă alternative sigure şi confortabile de deplasare, fie cu transportul public, privat, bicicleta sau mersul pe jos. 
Proiectul va fi implementat pe durata a 4 luni (iunie – septembrie 2020) și va cuprinde un șir de activități în 

vederea realizării obiectivelor: 

1.1. Sondaj de opinie online cu cetățenii în vederea inițierii procesului de elaborare a PMUD; 

1.2. Conferința ”Plan de mobilitate urbană durabilă pentru un municipiu accesibil și incluziv”; 
1.3. Campanie de conștientizare cu privire la Săptămâna Europeană de Mobilitate (16 – 22 septembrie).  

2.1. Amenajare a 234 m.p. de piste pentru bicicliști în parcul central; 

2.2. Maraton municipal, fiind o oportunitate pentru cicliști de a promova mersul pe bicicleta și a atrage și alte 
persoane să utilizeze acest tip de transport; 

2.3. Campanie de promovare a transportului prietenos mediului.  

 
Rezultate: 

- Cunoștințe de utilizare eficientăa spațiului urban și infrastructură, serviciile detransport existente; 

- Un dialog între autorități și cetățeni stabilit pentru dezvoltare echilibrată și o mai bună integrare a 

diferitor moduri de transport; 
- Cunoștințe și competențe sporite ale autorităților cu privire la planificarea durabilă; 

- Populația mun. Ungheni deține informații și este pe deplin conștientă de importanța transportului 

prietenos mediului și planificarea urbană durabilă a orașului. 

 

 

Anexa 2 

 

ACORD de PARTENERIAT 

 

Asociaţia Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”/ AO CRDD,  cu sediul în mun. Ungheni, 
str. Națională 7, bir. 502, reprezentată de Svetlana CIOBANU cu funcția de Director executiv, numită Partener 

I, și 
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Primăria municipiului Ungheni, cu sediul în mun. Ungheni, str. Naţională 7, reprezentată de Alexandru 

AMBROS cu funcţia dePrimar, numită Partener II, sunt de acord de a semna prezentul Acord de parteneriat, 

cu următoarele date: 

1. DESCRIERE OBIECT Acord de parteneriat 
1.1.Obiectul prezentului Acord îl constituie colaborareaîn ceea ce priveşte implementarea Proiectului „Ungheni 

pentru dezvoltarea mobilității urbane durabile”, depus spre finanţare în cadrul Programului de Granturi lansat 

de Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală – ALDA. 

1.2. Alt obiect al prezentului Acord de parteneriatnu există. 

2. DURATA Acorduluide parteneriat 

Prezentul Acord de parteneriat se încheie pe o durată de4 luniși intrăîn vigoare de la data semnării. 

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

      3.1.AO CRDD/Partenerul I se obligă: 
3.1.1. să informeze Partenerul II asupra chestiunilor ce ţin de demararea, implementarea şi finalizarea 

Proiectului; 

3.1.2. să informeze Partenerul II asupramodificărilor care survin în procesul de implementare a Proiectului;  

3.1.3.să informeze Partenerul II asupra domeniilor de responsabilitate a Partenerului II.  
      3.2.Primăria municipiului Ungheni/Partenerul II se obligă:  

3.2.1.să ia act de informaţia furnizată de AO CRDD/PartenerI cu privire la implementarea Proiectului;  

3.2.2. să aloce mijloace financiare pentruimplementarea activităților Proiectului „Ungheni pentru dezvoltarea 

mobilității urbane durabile”.Suma totală a contribuţiei financiare a Partenerului II/ Primăria municipiului 

Ungheni se estimează la 88000,00 MDL (optzeci și opt mii lei) 

 4. ÎNCETAREA COLABORĂRII; LITIGII 

4.1. Colaborarea încetează prin ajungere la termen. 

4.2. Modificările aduse prezentului Acord vor fi consemnate în scris și vor fi semnate de către ambele părți. 
4.3. Litigiile Acordului de parteneriat vor fi soluţionate pe cale amiabilă; în cazul în care acest lucru nu este 

posibil vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente. 

4.4.Prezentul Acord de parteneriat a fost redactat și procesat la„________ 2020”de către Directorul executivAO 

CRDD în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
Svetlana CIOBANU                           Alexandru AMBROS 

Director executiv                                       Primar 

AO CRDD                                                                            Primăria mun. Ungheni 

    
_____________                             ______________   

            

Data_______ 2020 
 

 

XI. Cu privire la finanțarea Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul 

Ungheni, etapa V”  

 

 Având în vedere p.25 privind punerea în valoare a funcțiilor recreative estetice și ecologice ale 

parcului central din  Planul Local de Dezvoltare Durabilă Agenda Locală 21 Ungheni  2007-2017 și 

p.2-7.4 privind reabilitarea parcului central din Strategia de dezvoltare socio-economică a orașului 

Ungheni 2014-2020;  

 Luând în considerare deschiderea autorităților publice locale din municipiul Cluj-Napoca de 

cofinanțare a  Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni, etapa V”, care prevede 

îmbunătățirea condițiilor de odihnă, agrement și protecție a mediului înconjurător;  

 În baza Ordinului comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și 

administrației publice, și ministrului finanțelor publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea 

procedurii de finanţare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2014, cu modificările și 

completările ulterioare, aduse de Ordinul 5169/27.06.2018 privind modificarea  Anexei  la Ordinul nr. 

1120/1030/2014; 



 11 

  În temeiul Înțelegerii de cooperare între orașul Ungheni, raionul Ungheni din Republica 

Moldova și municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj din România aprobată potrivit Deciziei Consiliului 

orășenesc Ungheni nr.7/2 din 13.10.2016; 

 În scopul dezvoltării unui cadru practic pentru transfer de bune practici și schimb de experiență 

între municipiile înfrățite Cluj-Napoca și Ungheni;  

 În temeiul art. 14 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006 cu 

modificările şi completările ulterioare, Consiliul Municipal Ungheni 

  

DECIDE: 

 

1. Se aprobă implementarea Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni, 

etapa V”/subproiectul „Construcția unui Skate Park în Parcul Central din municipiul Ungheni” de către 

Primăria Municipiului Ungheni în perioada  2020 - 2021. 

2. Se solicită cofinanțarea în valoare de 500 000 RON de la Consiliul Local al Municipiului 

Cluj-Napoca pentru implementarea Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni, 

etapa V” în anul 2020. 

  3. Costurile neeligibile precum şi alte costuri suplimentare care vor apărea pe parcursul 

implementării Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni, etapa V” vor fi suportate 

de Primăria Municipiului Ungheni.  

4. Se numește responsabil de implementarea Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din 

orașul Ungheni, etapa V” Dionisie Ternovschi, viceprimarul municipiului Ungheni.  

5. Se aprobă modelul de Acord de finanțare a Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din 

orașul Ungheni, etapa V” care va fi încheiat între Primăria Municipiului Ungheni și Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca (se anexează). 

6. Se mandatează Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni, să semneze Acordul de 

finanțare a Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni, etapa V”. 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului municipiului 

Ungheni, Alexandru Ambros. 

 

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .  

 

XII. Cu privire la înființarea Instituției Publice Parcul Central ,,Micul Cluj” 

 

 În temeiul art. 14, alin. (2), lit. i), m) din Legea nr. 436 - XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul Municipal  

 

DECIDE: 

1. Se înființează Instituția Publică Parcul Central,, Micul Cluj” din mun. Ungheni. 

2. Se aprobă Regulamentul Instituției Publice ,,Parcul Central Micul Cluj” din mun. Ungheni, 

conform anexei nr. 1 la prezenta decizie. 

3. Se aprobă statele de personal ale Instituției Publice Parcul Central ,,Micul Cluj” din                

mun. Ungheni, conform anexei nr. 2 la prezenta decizie. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului mun. Ungheni, dlui 

Alexandru Ambros. 

  

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă – ; S-au abţinut – . 

  

   XIII. Cu privire la cofinanțarea proiectului „Sprijinirea dezvoltării copiilor în unitățile 

preșcolare din municipiul Ungheni" din cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni - cheie” 

  

 

  Având în vedere documentul de proiect al Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat 

de Uniunea Europeană și implementat de către PNUD în parteneriat cu UNICEF în municipiile 

Ungheni și Cahul și localitățile din cele două raioane în perioada 2019 - 2025;  

  Luând în considerare obiectivul general al Programului de a consolida coeziunea economică, 

teritorială și socială din Republica Moldova prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive, 
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durabile și integrate și îmbunătățirea nivelului de viață al cetățenilor din regiunile-cheie Ungheni și 

Cahul; 

În scopul atingerii obiectivelor specifice ale Programului de (1) consolidare a transparenței, 

responsabilității autorităților publice locale și participării cetățenilor la procesele de guvernare locală 

în regiunile-cheie; (2) îmbunătățire a accesului cetățenilor la serviciile publice și serviciile comunale 

de calitate din regiunile-cheie; (3) creare de oportunități de angajare pentru bărbați și femei în 

regiunile-cheie și îmbunătățirea atractivității regiunilor-cheie pentru investitori și antreprenori; (4) 

promovare a specializării inteligente a economiei regiunilor-cheie prin dezvoltarea abordării de 

clustering și lanț valoric în principalele sectoare economice;  

  Având în vedere specificul proiectului „Sprijinirea dezvoltării copiilor în unitățile preșcolare 

din municipiul Ungheni" implementat de UNICEF Moldova în anul 2020 din cadrul  Programului 

„EU4Moldova: Regiuni-cheie”. Suma totală a investițiilor este de 3.798.507,55 MDL (192.622 EUR) 

iar Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” va contribui cu 3.234.080 MDL (164.000 EUR) inclusiv 

TVA , ceea ce reprezintă 85% din suma totală a investițiilor;   

  În temeiul art. 14 alin. (2), lit. h) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Municipal, 

  

DECIDE: 

1. Se acceptă proiectul „Sprijinirea dezvoltării copiilor în unitățile preșcolare din municipiul 

Ungheni" cu valoarea totală de 3.798.507,55 lei, implementat de UNICEF Moldova în cadrul 

Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”. UNICEF va contribui financiar cu EUR 164.000 ceea ce 

conform cursului de schimb stabilit de Banca Națională a Moldovei din data de 23.04.2020 reprezintă 

3.234.080 MDL (Anexă Nota conceptuală a proiectului). 

2. Se asigură cofinanțarea locală de minimum 15%  din bugetul total al proiectului „Sprijinirea 

dezvoltării copiilor în unitățile preșcolare din municipiul Ungheni" din contul mijloacelor acumulate 

de la vânzarea bunurilor imobile, taxelor locale acumulate suplimentar în anul 2020.  

3. Primăria municipiului Ungheni, în calitate de beneficiar al proiectului va achita costurile 

suplimentare legate de implementarea proiectului.  

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului municipiului 

Ungheni, dlui Ambros Alexandru. 

 

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă – ; S-au abţinut – . 

 

  XIV. Cu privire la cofinanţarea proiectului „Eficientizarea infrastructurii publice în 

cartierul Ungheni Vale” 

 

Având la bază Ghidul solicitantului al apelului „Fondul Granturilor Mici 2020 – Ediția 

Revitalizare Urbană” implementat de Solidarity Fund PL în Republica Moldova; 

 În scopul îmbunătățirea infrastructurii publice a zonei de revitalizare din Ungheni Vale prin 

asigurarea securității cetățenilor și reducerea factorilor de poluare a mediulu; 

  Luând în considerare importanţa cooperării între Asociația Obștească „Centrul Regional de 

Dezvoltare Durabilă” și Primăria municipiului Ungheni  în beneficiul cetățenilor;  

 În scopul implementării cu succes a proiectului „Eficientizarea infrastructurii publice în 

cartierul Ungheni Vale”privind îmbunătățirea infrastructurii de canalizare din cartierul Ungheni Vale 

prin extinderea și dezvoltarea serviciului în condiții de siguranță și protecție a sănătății locuitorilor; 

  În temeiul art. 14 alin. (2), lit. h) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Municipal, 

  

DECIDE: 

 

1. Se acceptă implementarea în municipiul Ungheni a proiectului „Eficientizarea infrastructurii 

publice în cartierul Ungheni Vale”, cu valoarea totală de 4 376 399,00 lei, implementat de Asociația 

Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”/ AO CRDDîn cadrul apelului „Fondul 

Granturilor Mici 2020 – Ediția Revitalizare Urbană” implementat de Solidarity Fund PL în Republica 

Moldova (Anexa 1 - Rezumatul proiectului). 
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2. Se acceptă Acordul de parteneriat  în cadrul  proiectului „Eficientizarea infrastructurii 

publice în cartierul Ungheni Vale”implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu 

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”/AO CRDDîn cadrul apelului „Fondul 

Granturilor Mici 2020 – Ediția Revitalizare Urbană” implementat de Solidarity Fund PL în Republica 

Moldova(Anexa 2 - Acordul de parteneriat). 

3. Se deleagă dreptul de a semna Acordul de parteneriat  în cadrul  proiectului „Eficientizarea 

infrastructurii publice în cartierul Ungheni Vale”primaruluimunicipiului Ungheni, AlexandruAmbros 

4. Se aprobă contribuţia în valoare de 2 502 863,00 lei din contul mijloacelor acumulate de la 

vânzarea bunurilor imobile,taxelor locale acumulate suplimentar în anul 2020, ceea ce constituie 57,19 

% din bugetul total al proiectului „Eficientizarea infrastructurii publice în cartierul Ungheni Vale”. 

5. Primăria municipiului Ungheni, în calitate de aplicant al proiectului, va achita costurile 

suplimentare legate de implementarea proiectului.  

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului municipiului 

Ungheni, Alexandru Ambros. 

 

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă – ; S-au abţinut – . 

 

 

   Anexa 

1  

REZUMAT PROIECT 

Denumire proiect: „Eficientizarea infrastructurii publice în cartierul Ungheni Vale” 

Buget total:4 376 399,00 MDL 

Contribuție:2 502 863,00 MDL  

 

Scopul proiectului se axează pe îmbunătățirea infrastructurii publice a zonei de revitalizare prin 

asigurarea securității cetățenilor și reducerea factorilor de poluare a mediului. 

 

Printre obiectivele proiectului se numără: 

 Îmbunătățirea infrastructurii de canalizare din cartierul Ungheni Vale prin extinderea și 

dezvoltarea serviciului în condiții de siguranță și protecție a sănătății locuitorilor.  

 Asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru conformarea cu cerințele și normele 

naționale privind epurarea apelor uzate.  

 Perfecționarea sistemului de iluminat stradal asigurând economisirea de energie și reducerea 

emisiilor de CO2. 

 Stabilirea unui control eficient a consumului de energie prin utilizarea unui sistem inteligent de 

management a iluminatului stradal.       

 Creșterea gradului de informare și conștientizare ecologică a populației.  

 

Implicarea comunitară în activitățile proiectului reprezintă în mare parte succesul acestuia, deoarece 

interesul și implicarea lor înseamnă acceptarea noilor instrumente introduse, precum și disponibilitatea 

de a utiliza infrastructura și serviciile publice reabilitate. Atitudinea locuitorilor din zonă este una 

pozitivă în ceea ce privește acțiunile de modernizare a infrastructurii de canalizare și iluminat stradal, 

aceste probleme fiind identificate chiar de către cetățeni în cadrul întâlnirilor publice de la etapa de 

identificare a problemelor care au fost incluse în Programul de revitalizare urbană. 

  

Proiectul va fi implementat pe durata a 12 luni (iunie 2020 – mai 2021) și va cuprinde un șir de 

activități în vederea realizării obiectivelor: 

- Acțiuni de consolidare a colaborării APL – Grul de Inițiativă Locală/GIL 

- Lucrări de extindere a sistemului centralizat de canalizare 

- Educație ecologică și sensibilizare 

- Lucrări de iluminat public   

- Acțiuni de diseminare a bunelor practici 

 

Rezultate: 



 14 

 Consolidarea colaborării dintre Primăria mun. Ungheni și GIL „Pyretus”; 

 542,5  m sistem de canalizare extins; 

 Tratarea apelor uzate conform reglementărilor; 

 Reducerea poluării și îmbunătățirea calității vieții și a sănătății populației; 

 1 Campanie de educație ecologică și sensibilizare a populației organizată: 

- 1 Concurs ecologic  „Cel mai exemplar consumator”, cu participarea a cel puțin 200 cetățeni 

organizat 

- 2 seminarii informative, cu participarea a 100 copii și tineri organizate; 

- 2 acțiuni de curățare a două izvoare și amenajare a unei fântâni desfășurate; 

- 3 eco-reuniuni, cu participarea a cel puțin 45 persoane (15 per reuniune) organizate; 

- Cel puțin 100 audite energetice ale locuințelor efectuate 

 Instalarea unui sistem eficient din punct de vedere energetic de iluminare stradală în cartierul 

Ungheni Vale; 

 O campanie de diseminare a bunelor practici realizată: 

 1 Conferință de lansare, cu participarea a 40 de persoane organizată; 

 1 festival muzical, cu participarea a 300 persoane organizat; 

 Cetățenii dețin informații și sunt conștienți de importanța epurării apelor uzate, măsurile de 

performanță energetică, a consumului rațional al resurselor naturale. 

 

   Anexa 

2  

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

Primăria Municipiului Ungheni, cu sediul în mun. Ungheni, str. Naţională 7, reprezentată de 

Alexandru AMBROS cu funcţia de Primar, numită Partener I și 

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” / A.O. CRDD, cu sediul în 

municipiul Ungheni, str. Națională 7, biroul 502 , reprezentată de Svetlana CIOBANU, cu funcția de 

Director executiv, numită Partener II sunt de acord de a semna prezentul Acord de parteneriat, cu 

următoarele date: 

 

1. DESCRIERE OBIECT Acord departeneriat 

1.1. Obiectul prezentului Acord îl constituie colaborarea în ceea ce priveşte implementarea 

Proiectului 

„Eficientizarea infrastructurii publice în cartierul Ungheni Vale”, care este depus în cadrul apelului 

de propuneri de proiecte al Fondului Granturilor Mici – Ediția revitalizare urbană 2020, implementat 

de Solidarity Fund PL în RepublicaMoldova. 

1.2. Alt obiect al prezentului Acord de parteneriat nuexistă. 

 

2. DURATA Acordului departeneriat 

Prezentul Acord de parteneriat se încheie pe o durată de 12 luni și intră în vigoare de la data semnării. 

 

3. OBLIGAŢIILEPĂRŢILOR 

3.1 Primăria municipiului Ungheni/Partenerul I se obligă: 

3.1.1. să informeze Partenerul II asupra chestiunilor ce ţin de demararea, implementareaşi 

finalizareaProiectului; 

3.1.2. să informeze Partenerul II asupra modificărilor care survin în procesul de implementarea 

Proiectului; 

3.1.3. să informeze Partenerul II asupra domeniilor de responsabilitate a ParteneruluiII; 

3.1.4. să aloce mijloace financiare pentru implementarea activităților Proiectului ”Eficientizarea 

infrastructurii publice în cartierul Ungheni Vale”. Suma totală a contribuţiei financiare a 

Partenerului I/ Primăria municipiului Ungheni se estimează la 2 502 863.00 MDL (două milioane cinci 

sute doi opt sute șase zeci și treilei) 
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3.2. A.O. CRDD Partenerul II s eobligă: 

3.2.1. să ia act de informaţia furnizată de Primăria municipiului Ungheni / Partener I cu privire la 

implementarea Proiectului; 

3.2.2. să asigure implementarea participativă la activitățilorProiectului. 

ÎNCETAREA COLABORĂRII.LITIGII 

3.1. Colaborarea încetează prin ajungere latermen. 

3.2. ModificărileaduseprezentuluiAcordvorficonsemnateînscrisșivorfisemnatedecătre ambelepărți. 

3.3. Litigiile Acordului de parteneriat vor fi soluţionate pe cale amiabilă; în cazul în careacest lucru 

nu este posibil vor fi soluţionate de instanţele de judecatăcompetente. 

3.4. Prezentul Acord de parteneriat a fost redactat și procesat la ___________ 2020 de către 

Primăria municipiului Ungheni în 2 exemplare, câte unul pentru fiecareparte. 

 
AlexandruAMBROS SvetlanaCIOBANU 

 

Primarul municipiului Ungheni DirectorExecutiv 

 

AO CRDD 

 

_______________________________   ________________________________ 
 

 XV. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia 

publică locală, Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Legii privind 

sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIV din 24.05.1996, Deciziei Consiliului Municipal 

Ungheni nr. 10/3 din 20.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru 

anul 2020, în a doua lectură”; 

Examinînd demersul locuitorilor blocului locativ de pe str. Națională nr. 57, din mun. Ungheni, 

prin care solicită acordarea unui suport financiar din partea administrației publice locale Ungheni, 

pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului acestui bloc locativ, care este în stare 

deplorabilă, ca urmare a posibilităților lor financiare limitate, luînd în considerare că  p/f 

…………………., a suportat cheltuieli în suma de 14711,00 lei la reparația acestui imobil și avînd în 

vedere devizul de cheltuieli prezentat, cost total al lucrărilor 135445,57 lei; 

Consiliul Municipal, 

  

DECIDE: 

1. Se alocă suma de 14711,00 lei, pentru restituirea cheltuielilor suportate de către p/f 

………….4, din contul mijloacelor financiare acumulate de la vînzarea bunurilor imobile, ca 

contribuţie financiară a Primăriei Municipiului Ungheni, pentru efectuarea lucrărilor de reparație a 

acoperișului blocului locativ de pe str. Națională nr. 57, mun. Ungheni. 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Tatiana Pavliuc, contabil-şef al 

Primăriei Municipiului Ungheni. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului municipiului, dlui 

Alexandru Ambros. 

 

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă –  ; S-au abţinut – . 

 

XVI. Cu privire la contractul de societate civilă 

 

În conformitate cu prevederile art. art. 9, 12 din Legea Nr. 121 din 04.05.2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea Nr. 303 din 

13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. 

lit. c), j)), art. 19 alin. (3) din Legea privind administraţia public locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, 

Consiliul Municipal Ungheni 
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DECIDE: 

 

1. Se aprobă iniţierea procedurii şi încheierea de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni a unui 

contract de societate civilă privind instalarea, exploatarea şi mentenanţa unui sistem fotovoltaic solar 

pe porțiunea de teren (inclusiv imobilele nefinalizate) aflate în administrarea întreprinderii cu suprafața 

totală de 0,5770 ha din terenul proprietate publică a mun. Ungheni cu nr. cadastral 9201103.629 

amplasat în mun. Ungheni, str. Oranjeriei f/n, pentru producerea energiei electrice destinate 

consumului intern al ÎM „Apă-Canal” din Ungheni. 

2. Se stabileşte că procedura de selectare a candidatului/partenerului se va realiza prin dialog 

competitiv în condiţiile reglementate de Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. 

3. Asigurarea desfăşurării conforme a procedurilor de achiziţie şi semnare a contractului de 

societate civilă privind instalarea, exploatarea şi mentenanţa unui sistem fotovoltaic solar, în condiţiile 

negociate de grupul de lucru, se pune în sarcina dlui Scutaru Petru, administratorul ÎM „Apă-Canal” 

din Ungheni. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de dl Alexandru AMBROS, 

primarul mun. Ungheni. 

 

S-a votat: Pentru –  ;Împotrivă –  ; S-au abţinut – 

 

XVII. Cu privire la înfiinţarea unei grădiniţe-creşă în mun. Ungheni 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. b), h) din Legea nr. 436 - XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, art. 142 din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 şi avînd în 

vedere necesitatea stringentă de deschidere a unei noi instituţii preşcolare în municipiul Ungheni, luînd 

în considerare lipsa de locuri în actualele instituţii preşcolare, pentru copiii de vîrsta corespunzătoare, 

propunerile de denumire a grădiniței-creșă, Consiliul Municipal 

 

DECIDE: 

 

      1. Se aprobă înfiinţarea grădiniţei-creșă ,,Delia”, în incinta localului Taberei de vară „Plus-

Armonie”, din mun. Ungheni. 

     2. Primăria Municipiului Ungheni va perfecta proiectul Statutului grădinițe-creșă ,,Delia” și va 

iniția concursul pentru ocuparea funcției de director al grădiniței-creșă menționate în punctul 1 al 

prezentei decizii, conform prevederilor legislației în vigoare. 

      3. Responsabil de executărea prezentei decizii se numește dl Dionisie Ternovschi, viceprimar. 

      4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului mun. Ungheni, dlui 

Alexandru Ambros. 

 

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă –  ; S-au abţinut – 

 

XVIII. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri – proprietate publică 

 

În temeiul art. 14 alin. (2), lit. b), c), art. 77 alin. (2) din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 523-XIV din 

16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, Legii privind 

finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, cu modificările și complectările ulterioare, p. 10 

alin. (3) lit. c) din Regulamentul cu privire la modul de trasmitere a bunurilor proprietate publică, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015; art. 9 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 121 din 

04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice,  art.  859 - 866  din Codul Civil al 

Republicii Moldova; 

Examinând demersul comisarului-șef al I.P. Ungheni, Victor Gavrilița, cu nr. 34/54-6652 din 

14.05.2020, prin care solicită trasmiterea în gestiunea Inspectoratului de Poliție Ungheni a 

echipamentului sistemului de monitorizare video (registratorul și monitorul) a traficului rutier din       

mun. Ungheni, Consiliul Municipal Ungheni 
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DECIDE: 

 

1. Se transmite în folosință cu titlu gratuit, pe un termen de 5 (cinci) ani, în baza unui Contract 

de comodat, Inspectoratului de Poliție Ungheni: 

- Monitorul LED TV Samsung FNDUE40H500, cu numărul de inventariere 31460034, în 

valoare de 9999,00 (Nouă mii nouă sute nouăzeci și nouă) lei; 

- Registratorul video model DH-NVR5232 32 chanel with, cu numărul de inventariere 

31460035, în valoare de 21861 (douăzeci și una mii opt sute șaizeci și unu) lei, 07 bani,  

pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale de menținere a ordinii și securității publice. 

2. Se pune în sarcina Primarului municipiului Ungheni, dlui Alexandru Ambros, să instituie Comisia 

de trasmitere a bunurilor proprietate publică, menționate în pct. 1 din prezenta decizie, care va asigura 

examinarea bunurilor supuse transmiterii și perfectarea actului de predare – primire, în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare. 

3. Se împuternicește Primarul municipiului Ungheni, dl Alexandru Ambros de a semna contractul de 

comodat, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

 

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă –  ; S-au abţinut – 

 

XIX. Cu privire la primirea la balanță a documentației Proiectului tehnic nr. 12/CA1/18 

,,Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni” 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală și avînd în vedere Actul de predare-primire a setului de documente care atestă costul 

investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul 

mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și alte surse aprobat prin Ordinul 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu nr. 51 din 06.12.2019, Consiliul Municipal 

 

DECIDE: 

 

 1. Se acceptă primirea la balanța Primăriei Municipiului Ungheni a documentației Proiectului 

tehnic nr. 12/CA1/18 ,,Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în 

localitatea Ungheni”, cu valoarea totală de 2845877,00 lei, conform Actul de predare-primire a setului 

de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, 

reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și 

alte surse aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu nr. 51 din 

06.12.2019. 

 2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Pavliuc Tatiana, contabil-şef la 

Primăria Municipiului Ungheni. 

           3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui Alexandru Ambros, 

primarul municipiului Ungheni. 

  

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă –  ; S-au abţinut –  

 

    XX. Cu privire la înaintarea spre vînzare-cumpărare prin licitaţie „cu strigare” a 

bunurilor imobile – terenuri proprietate public 

 

        În temeiul art. 14 alin (2) lit. d)-c), art. 77 alin (4)  din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală; art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă; art. 10 alin. (7) din Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice; art. 10 din Codul Funciar; Legii cadastrului bunurilor 

imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998; art. 4 alin. (1) și (2) din Legea privind preţul normativ şi modul 

de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997, cu modificările ulterioare; 

Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009; Studiul de fundamentare urbanistică nr. 14170/20-26, 

examinînd nota informativă prezentată, Consiliul Municipal 
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DECIDE: 

 

        1. Se acceptă înaintarea spre vînzare-cumpărare prin licitaţie „cu strigare” a bunului imobil – 

teren proprietate publică a municipiului Ungheni de domeniu privat cu suprafața 0,019 ha, nr. ....., 

amplasat în municipiului Ungheni pe ...........f/n, în preajma casei nr.2 mod de folosință – ”pentru 

construcții”, destinația funcțională – teren pentru deservirea construcției locativă. 

      1.1 Terenul cu suprafața 0,019 ha, nr. cadastral .............. poate fi utilizat doar în comun cu 

bunul imobil 9201103.671 (soluția urbanistică nr. 14170/20-26, elaborată de INCP 

URBANPROIECT). 

        2. Primarul municipiului Ungheni va institui comisia și va organiza desfăşurarea licitaţiei „cu 

strigare” de vînzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică acceptate, conform legislaţiei în 

vigoare. 

       3. Comisia de licitație va stabili prețurile inițiale de vînzare-cumpărare ținînd cont de raportul 

de evaluare al prețului de piață și va publica comunicatul informativ în Monitorul Oficial și ziarul 

local. 

       4. Se împuternicește primarul municipiului Ungheni, dl Alexandru Ambros de a semna 

contractele de vînzare-cumpărare pentru terenurile adjudecate în urma petrecerii licitației. 

      5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului municipiului, dlui Alexandru 

Ambros. 

 

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă –  ; S-au abţinut –  

 

XXI. Cu privire la aprobarea actului de invetariere a bunului imobil proprietate publică 

a municipiului Ungheni  

 

          În temeiul art. 14 alin (2) lit. b), art. 76 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Legii nr. 354 din 28.10.2004 privind formarea bunurilor imobile, Legii nr. 

29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice și Instrucțiunile respective, Regulamentului 

privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 63 din 11.02.2019; art. 18 al Legii nr. 1543-XIII din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile, art. 

9 și 10 al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, 

art. 9 din Codul funciar al RM, examinînd Planul Urbanistic General a muncipiului Ungheni, precum 

și nota informativă prezentată, Consiliul Municipal 

 

DECIDE: 

 

         1. Se aprobă actul de inventariere din 14.02.2020 a construcției cu suprafața 00000 m.p., nr. 

cadastral 11111111111, proprietate publică a municipiul Ungheni de domeniu public, amplasat în 

intravilanul municipiului Ungheni pe strada xxxxxxxxxx, mod de folosință – ”construcție cu 

destinație comunală. 

          2. Primăria Municipiului Ungheni va asigura înregistrarea bunului imobil aprobat la Serviciul 

Cadastral Teritorial al Agenției Serviciilor Publice. 

         3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului municipiului 

Ungheni, dl Alexandru Ambros. 

 

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă –  ; S-au abţinut –  

 

 XXII. Cu privire la permiterea vînzarii mijlocului fix 

  

Examinînd demersul administratorului „AVE-Ungheni” SRL, dna Coniuhov Claudia, nr. 03 din 

15.05.2020 prin care solicit permiterea înaintării la licitaţie cu strigare pentru vînzare a mijlocului fix – 

Remorcă Huffermann, anul producerii 1994, care se află la balanța întreprinderii, având în vedere 

raportul de evaluare a mijlocului fix nr. 0365551 din  15.05.2020, suma de 40000 lei; 

Întemeiul art. 14alin. (2) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publicălocală, art. 18 al Legii nr. 121-XVII din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice, p. 6, p. 8, p. 9 din Regulamentul cu privire la modul de determinare şi 
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comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobatprin Hotărîrea Guvernului nr. 480 din 

28.03.2008, Consiliul Municipal 

 

DECIDE: 

 

1. Se permite întreprinderii „AVE-Ungheni” SRL, înaintarea la licitaţie cu strigare pentru 

vînzare a mijlocului fix – Remorcă Huffermann, anul producerii 1994, cu prețul de vânzare nu mai mic 

decât prețul de evaluare . 

2. Se pune în sarcina administratorului întreprinderii „AVE-Ungheni” SRL”, dna Coniuhov 

Claudia, să instituie comisia de licitaţie pentru comercializarea mijlocului fix menționat în punctul 1 al 

prezentei decizii, în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia în vigoare. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului mun. Ungheni, dlui 

Alexandru Ambros. 

 

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .  

 

XXIII. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 3/8 din 

27.03.2020 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. w) din Legea nr. 436- XVI  din 28. 12. 2006 privind administraţia 

publică locală, art. 81 din Codul de procedură civilă al  Republcii Moldova și în scopul bunei 

funcționări a autorităților administrației publice locale,  Consiliul Municipal 

 

DECIDE: 

 

1. Se modifică punctul 2 al deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 3/8 din 27.03.2020             

,,Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Municipal Ungheni” și în noua redacție va 

avea următorul cuprins: 

 

,,2. Se desemnează în calitate de reprezentanți ai Consiliului Municipal Ungheni în toate 

instanţele de judecată din Republica Moldova, următorii funcționari ai Primăriei Municipiului 

Ungheni: 

- Poia Vera, viceprimar, 

- Ternovschi Dionisie, viceprimar, 

- Galușca Ion, viceprimar. 

 

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă – ; S-au abţinut – . 

 

XXIV. Cu privire la scutirea de taxe locale a agenților economici 

 

        În conformitate cu art. 14 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația 

publică locală, 

       Având în vedere prevederile art.296 lit.a) din Codul fiscal al Republicii Moldova, ale Hotărârii 

nr.55 din 17.03.2020 privin declararea stării de urgență, Hotărârile nr.8 și nr.9 din 15.03.2020 a 

Comisiei naționale extraordinară de sănătate publică, Dispozițiilor nr. 1 din 18.03.2020, nr. 2 din 

20.03.2020, nr. 4 din 24.03.2020. nr. 15 din 08./04/.2020, nr. 16 din 10.04.2020, nr. 20 din 21.04.2020, 

nr. 21 din 24.04.2020, nr. 24 din 29.04.2020 și nr. 27 din 08.05.2020, ale Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova,   

În scopul susținerii mediului de afaceri, prin atenuarea, în măsura posibilităților, a efectelor 

negative pe care le generează criza  provocată de pandemia coronavirus (COVID-19),  

          Luând în considerație cererile înaintate de agenții economici, Consiliul Municipal Ungheni 

 

DECIDE: 

 

1. Se acordă scutire de taxele locale, tuturor agenților economici care activează pe teritoriul 

municipiului Ungheni, conform anexei la prezenta decizie. 
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2. Se pune în sarcina Primăriei Municipiului Ungheni rectificarea, până la finele anului curent, 

a părții de venituri și cheltuieli a bugetului municipal pentru anul 2020. 

3. Agentul economic își asumă responsabilitate de a stabili, în conformitate cu Dispozițiile 

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Comisiei Naționale Exatraordinare de 

Sănătate Publică, perioada de  sistare a activității și va asigura corectitudinea calculelor efectuate.   

 4. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Poia Vera, viceprimar, dna 

Pavliuc Tatiana, contabil-şef al Primăriei Municipiului Ungheni. 

           3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui Alexandru Ambros, 

primarul municipiului Ungheni. 

 

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă – ; S-au abţinut – . 

 
  Anexă 

                                                                                                                          la decizia Consiliului  Municipal 

                                                                                                                                                                                             nr. 4/24 din 22.05.2020 

 

Nr. d/o 
 

Denumirea taxei 

Cuantumul scutirii, % 

din cota de bază 
Perioada de acordre a scutirii 

1. 
Taxa pentru unitățile 

comerciale și/sau de 
prestări servicii 

100 % 

Pe perioada sistării  activității  în conformitate cu 

Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate 

publică și/sau cu deciziile Comisiei pentru Situații 
Excepționale a Republicii Moldova 

2. 

Taxa de piață 100 % 

Pe perioada sistării  activității  în conformitate cu 

Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate 

publică și/sau cu deciziile Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova 

3. Taxa pentru prestarea 

serviciilor de transport 

auto de călători pe 

teritoriul municipiului 

100 % 

Pe perioada 17.03.2020 – 15.05.2020, în conformitate 

cu Hotărîrea nr.55 din 17.03.2020 privin declararea 

stării de urgență 

 

 

XXV. Cu privire la constituirea Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană din Republica 

Moldova   

 

        În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația 

publică locală; 

        Având în vedere prevederile Legii nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului și 

amenajării teritoriulu, ale Legii nr. 239 din 13.10.2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale de 

Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 și Programul de Revitalizare Urbană a mun.Ungheni 

pentru anii 2019-2021;  

        În scopul colaborării eficiente prin schimb de bune practici, experiență și informații în vederea 

realizării activităților de revitalizare urbană; 

       Luând în considerare importanța consolidării abordării de Revitalizare Urbană ca instrument de 

dezvoltare durabilă a orașelor și rolul pe care îl va avea Rețeaua Națională de Revitalizare Urbană în 

facilitarea dialogului între părțile interesate și crearea de parteneriate cu alte orașe,  identificarea 

surselor de finanțare pentru a acoperi necesarul de investiții în derularea activităților de revitalizare, 

susținerea membrilor prin instruirea acestora și oferirea de asistență tehnică, Consiliul Municipal 

Ungheni   

 

DECIDE: 

1. Se aprobă participarea mun. Ungheni la constituirea Rețelei Naționale de Revitalizare 

Urbană din Republica Moldova. 

2. Se deleagă primarul mun. Ungheni, Alexandru Ambros, de a semna din numele Consiliului 

Municipal Ungheni Declarația de principii privind Rețeaua Națională de Revitalizare Urbană din 

Republica Moldova și Memorandumul cu privire la crearea Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană 

din Republica Moldova (proiectele documentelor se anexează). 
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3. Se deleagă viceprimarul mun. Ungheni, Vera Poia, de a reprezenta Consiliul Municipal 

Ungheni în cadrul Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană din Republica Moldova (proiectul 

Regulamentului Rețelei se anexează). 

4. Se desemnează viceprimarul mun. Ungheni, Vera  Poia responsabil de revitalizarea urbană a 

municipiului Ungheni. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului municipiului 

Ungheni, d-lui Ambros Alexandru. 

 

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă – ; S-au abţinut – . 

 

XXVI. Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. b), c), art. 77 alin. (2) din  Legea nr. 436- XVI din 28.12. 2006 

privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 523 –XIV din 

16. 07. 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii privind 

finanţele publice locale nr. 397 –XV din 16. 10. 2003, cu modificările şi completările ulterioare, p. 10 

alin. (3) lit. c) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31. 12. 2015; art. 9 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 121 din 

04. 05. 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 859 – 866 din Codul civil al 

Republicii Moldova, examinând demersul directorului L.T. ,,Aleksandr Pușkin” din mun. Ungheni,  

prin care solicită examinarea posibilității de transmitere în comodat a terenului sportiv cu înveliș 

artificial din preajma liceului, str. A. Bernardazzi f/n, cu suprafața de 600 m2, pentru pentru necesitățile 

instituției, Consiliul Municipal Ungheni,  

 

DECIDE: 

1. Se transmite în comodat, pe un termen de 3 (trei) ani, L.T. ,,Aleksandr Pușkin” din mun. 

Ungheni, construcția – stadion de fotbal cu înveliș artificial, din preajma liceului, str. A. Bernardazzi 

f/n, cu suprafața de 600 m2, pentru pentru necesitățile instituției. 

2. Se pune în sarcina Primarului municipiului Ungheni, dlui Alexandru Ambros, să instituie 

Comisia de transmitere a bunului proprietate publică, menţionat în punctul 1 din prezenta decizie, care 

va asigura examinarea bunului supus transmiterii, perfectarea actului de predare – primire, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Ungheni, dl Alexandru Ambros de a semna 

contractul de comodat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă – ; S-au abţinut – . 

 

XXVII. Cu privire la aprobarea încheierii contractului de locațiune  

 

În temeiul art. 14 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, avînd în vedere necesitățile de mun. Ungheni, Consiliul Municipal 

 

DECIDE: 

 1. Se permite ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”  încheierea unui contrat de locațiune a 

terenului de pe str. Alexandru cel Bun nr. 30, mun. Ungheni, cu suprafața totală de 0,6911 ha, pentru 

necesitățile de parcări auto a locuitorilor mun. Ungheni.  

2. Se împuterniceşte administratorul ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”  să semneze contratul de 

locațiune a terenului mennționat în punctul 1 al prezentei decizii, pentru necesitățile de parcari auto a 

locuitorilor mun. Ungheni, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

  

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă –  ; S-au abţinut –  

 

,,AVIZAT” 

Secretarul 

 Consiliului Municipal                                                                                Tudor  GAVRILIUC  
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