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         PROIECTE DE DECIZII 

 

REPUBLICA  MOLDOVA 
 

CONSILIUL MUNICIPAL UNGHENI 

 
 

Ședinţă extraordinară  

Consiliului Muncipal   

                                                           

     ORDINEA DE ZI: 

 

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

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef 

2. Cu privire la aprobarea unor Regulamente  

Raportor: T. Gavriliuc, secretarul CM Ungheni 

3. Cu privire la acordarea ajutorului material unic 

Raportor: D. Ternovschi, viceprimar 

 4. Cu privire la edificarea unui monument în memoria ostașilor căzuți în Războiului din 

Afganistan, operă comemorativă de război, monument de for public 

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

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

subordinea Primăriei Municipiului Ungheni 

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef 

 6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  

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

7. Cu privire la contractarea împrumutului 

Raportor: V. Poia, viceprimar, T. Pavliuc, contabi-șef 

8. Cu privire la modificarea unor deciziei ale Consiliului Municipal Ungheni  

Raportor: V. Poia, viceprimar, T. Pavliuc, contabi-șef 

9. Cu privire la modificarea denumirii Școlii de Arte Plastice din municipiul Ungheni  

Raportor: D. Ternovschi, viceprimar 

10. Cu privire la aprobarea Studiului de prefezabilitate privind amplasarea și amenajarea 

unui parc fotovoltaic pe teritoriul proprietate publică adiacent cu cartierul locativ Dănuțeni  

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

11. Cu privire la  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul din strada 

Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 189A, intersecția cu str. Petru Rareș, mun. Ungheni, privind 

construcția obiectului comercial. 

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

12. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul din strada 

Mihai Eminescu nr. 67, mun. Ungheni privind construcția blocului  locativ multietajat cu spații 

comerciale, prestări servicii încadrate 

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

13. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei 

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

14. Cu privire la examinarea cererilor și inițierea efectuării lucrărilor cadastrale 

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

15. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a bunurilor imobile 

proprietate publică a municipiului Ungheni  

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

     16. Cu privire la înaintarea spre vânzare-cumpărare și adjudecare a dreptului de 

locațiune prin licitaţie „cu strigare” a bunurilor imobile – terenuri proprietate publică 

Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar  
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          17. Cu privire la vânzarea terenurilor proprietate publică a municipiului Ungheni 

aferente obiectivelor private 

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

       18. Cu privire la atribuirea în proprietate a terenurilor proprietate publică a 

municipiului Ungheni de pe lângă casa individuală de locuit 

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

19. Cu privire la permiterea înstrăinării imobilului 

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

            20. Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului Orășenesc Ungheni 

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

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

Raportor: V. Poia, viceprimar, T. Pavliuc, contabi-șef 

22. Cu privire la aprobarea regimului de lucru al piețelor comerciale de pe teritoriul   

mun. Ungheni 

Raportor: V. Poia, viceprimar 

23. Cu privire la permiterea vînzarii unor bunuri materiale 

Raportor: I. Galușca, viceprimar, T. Pavliuc, contabi-șef 

24. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunale 

Ungheni” (în redacția nouă) 

Raportor: D. Ternovschi, viceprimar 

25. Cu  privire  la  defrișarea  unor  arbori 

Raportor: I. Galușca, viceprimar 

26. Cu privire la contractul de societate civilă pentru organizarea unui serviciu mass-

media 

Raportor: D. Ternovschi, viceprimar 

 27. Cu privire la aprobarea textului contractului de societate civilă privind instalarea, 

exploatarea şi mentenanţa unui sistem fotovoltaic solar 

Raportor: V. Poia, viceprimar 

28. Cu privire la aprobarea Planului de reparaţie a drumurilor de asfalt în municipiul 

Ungheni pentru anul 2020 în cadrul ,,Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor 

publice naționale, locale, comunale și a străzilor” 

Raportor: I. Galușca, viceprimar 

 

 

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

 

S-A  EXAMINAT:  

 

 I.  Cu privire la modificarea 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 modifică bugetul municipiului Ungheni pentru anul 2020, la partea de venituri şi la partea 

de cheltuieli, 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 – . 
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Anexa nr. 1      

la decizia Consiliului Municipal Ungheni 

nr. 5/1 din 17.07.2020 

 

 

                     Modificarea părţii de venituri a bugetului  mun.Ungheni pe anul 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Denumirea Cod            Eco 
Resurse 
generale 

Resurse 
fonduri 
speciale 

Resurse 

atrase       
de 

instituție 

Resurse 

atrase 
pentru 

proiecte 

TOTAL 
(lei) 

    100 296 297 298   

Granturi curente primite pentru proiecte finanțate din 

surse externe pentru bugetul local 
132123 

      996800 996800 

Granturi capitaleprimite pentru proiecte finanțate din 
surse externe pentru bugetul local 

132223 
      568200 568200 

Total   0 0 0 1565000 1565000 

 Anexa  nr.2    

la decizia Consiliului Municipal Ungheni 

nr.  5/1 din 17.07. 2020 
 

                      Modificarea părţii de cheltuielii a bugetului  mun.Ungheni pe anul 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Denumirea  
Cod            
Eco 

 Servicii 
de stat  

cu 
destinaţie 
generală  

01 

Protecț
ia 

mediul
ui                               
05 

Gospodă        
ria 

serviciilo
r 

comunal
e            

06 

Cultura,  
sport, 
tineret, 
culte şi 
odihnă             

08 

Învăţă      
mînt              
09 

Servicii      
în 

domeniul 
economiei          

04    

Protecţ
ie  

socială           
10 

TOTAL 
(lei) 

Remunirarea muncii 
angajaţilor conform statelor 

211180   
    145100       

145100 

Contribuţii de asigurări sociale 

de stat obligatorii 
212100   

    33400       
33400 

Prime de asigurare obligatorie 

de asistenţă medicală achitate 
de angajaţori pe teritoriul ţării 

212210   

    6500       

6500 

Alte servicii comunale 222190       10000       10000 

Servicii informaționale 222210       10600       10600 

Servicii de transport 222400     10000 10000       20000 

Servicii de pază 222940     31200         31200 

Servicii neatribuite altor 

aliniate 222990 -184000   808000 -315700       308300 

Subsidii acordate 
întreprinderilor de stat  251100     38000         38000 

Subsidii acordate organizațiilor 
obștești 253000 100000             100000 

Ajutoare băneşti 272600             45000 45000 

Indemnizații la încetarea 
acțiunii contractului de muncă 273200 20800             20800 

Indemnizațiipentru 
încapacitatea temporară de 
muncă 273500 5000     2000       7000 

Alte cheltuieli în bază de 
contracte cu persoane fizice 

281600 
50000   455600 20000       525600 

Alte cheltuiueli curente 281900     -264400         -264400 

Reparaţii capitale ale clădirilor 311120 -167800     480000 322400     634600 

Reparaţii capitale ale 
construcţii speciale 312120     -200000   223000     23000 

Procurarea maşinelor şi 
utilajelor 314110       19300       19300 

Procurarea mijloacelor de 
transport 315110   14000 -200000         -186000 

Procurarea  uneltelor şi 

sculelor; inventarului de 
producere şi gospodărie 316110 20000   200000 15000       235000 

Procurarea activelor 317110 7000             7000 
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nemateriale 

Instalații de transmisie în curs 

de execuție 319230     502600         502600 

Procurarea combustibilului 331110       -10000       -10000 

Procurarea produselor 

alimentare 333110         

-

545400     -545400 

Procurarea materialelor pentru 

scopuri didactice 
335110 

        1000     1000 

Procurarea materialelor de uz 
gospodăresc şi rechizitelor de 

birou 

336110 

30800     15000       45800 

Procurarea materialelor de 
construcţie 337110     16000         16000 

Procurarea accesorilor de pat 338110     -50000   -1000     -51000 

Procurarea  altor materiale 339110 20000 
-

14000 280000 10000     
20000

0 496000 

Realizarea terenurilor 371210 -660000             -660000 

Total   -758200 0 1627000 451200 0 0 

24500

0 1565000 

 

 

II. Cu privire la aprobarea unor Regulamente 

 

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

publică locală, Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal și a 

Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul 

sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 

14 decembrie 2010, precum și întru respectarea prevederilor art. 91 - 94 ale Codului muncii al 

Republicii Moldova nr. 154   din 28.03.2003, Legii contabilității nr. 113 din 27 aprilie 2007, Legii nr. 

270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, 

Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi 

juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, 

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995, Consiliul Municipal Ungheni 

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal 

în sistemul de evidență contabilă, conform anexei nr. 1 la prezenta decizie.  

2. Se aprobă Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal 

în sistemul în sistemul resurse umane, conform anexei nr. 2 la prezenta decizie.  

3. Se aprobă Regulamentul Registrului de evidenţă a petiţiilor parvenite în adresa Primăriei 

Municipiului Ungheni, conform anexei nr. 3 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 acordarea ajutorului material unic 

 

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. 3 din 03.07.2020, Consiliul Municipal 

 

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

unor persoane socialment vulnerabile din mun. Ungheni, conform anexei la prezenta decizie. 

 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 – .   
                                                                                                                                                                                                    Anexă 

la decizia Consiliului Municipal 

nr. 5/3 din 17.07.2020 

 

IV. Cu privire la edificarea unui monument în memoria ostașilor căzuți în Războiului din 

Afganistan, operă comemorativă de război, monument de for public 

 

În temeiul art. 14 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28. 12.2006 privind 

administraţia publică locală, art. 7 alin.  (2), art. 14 alin. (2) lit. (a) din Legea monumentelor de for 

public nr. 192 din 30.09.2011, Legii 161 din 20.07.2017 privind regimul mormintelor și a operelor 

comemorative de război, examinând demersul A.O. ,,Uniunea Veteranilor Răboiului din Afganistan 

Ungheni”, avizul  Consiliului Național pentru Monumente de for Public din cadrul Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării din 20.02.2020 și avizul din 09.06.2020, Consiliul Municipal 

 

DECIDE: 

 

1.   Se permite A.O. ,,Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan Ungheni” edificarea 

monumentului ”în memoria ostașilor căzuți în războiul din Afganistan”, operă comemorativă de 

război,  monument de for public, autor/sculptor Sergiu Ganenco, în scuarul de la intersecția străzilor 

Națională – Romană, preajma L.T. ”Mihai Eminescu”. 

2. Solicitantul se obligă: 

2.1. Lucrările de edificare a monumentului vor începe numai după adoptarea horărîrii de 

Guvern, în corespundere cu proiectul  monumentului de for public, în baza proiectului de execuție care 

va cuprinde amenajarea teritoriului aferent și proiectul zonei de protecție a monumentului de for 

public, avizat de   Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. 

2.2. Să coordoneze documentaţia de proiect cu arhitectul-şef al municipiului. 

2.3. Va stabili după edificare categoria de importanță a monumentului de for public și va 

realiza evidența prin dosar de inventariere. 

3. Surse de finanțare: Bugetul Consiliului Raional Ungheni, Primăriei Municipiului Ungheni, 

donații, sponsorizări, ș.a. 

4. Primăria Municipiului Ungheni în termen de 3 luni de la data edificării monumentului, va 

înregistra monumentul și zona lui de protecție în documentația de urbanism și amenajarea teritoriului, 

precum și în cea cadastrală. 

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

dlui Alexandru Ambros. 

 

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

 

 V. 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 

 

http://mecc.gov.md/
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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 – . 
                                                Anexă 

                                                                                                                          la decizia Consiliului  Municipal 

                                                                                                                                                                                                 nr. 5/5 din 17.07.2020 

 
 

Lista mijloacelor fixe propuse spre casare la Gradinita Nr.2„T.Sobolevschi” 

 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea 

mijlocului fix 
Nr. de 

inventar 
Nr. de 

obiecte 
Anul 

producerii 
Valoarea 

de intrare 
Uzura Gradul 

uzurii 

1 Pat cu saltea în 3 

nivele 
31630028 9 2000 5194,89  100% 

2 Pături s/lînă 31630032 1 2002 135,00  100% 

 

Lista mijloacelor fixe propuse spre casare la Gradinita Nr.3„Andries” 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea mijlocului 

fix 
Nr. de inventar Nr. de 

obiecte 
Anul 

producerii 
Valoarea de 

intrare 
Uzur

a 
Gradul 

uzurii 
1 Televizor 31490028 1 2009 3746,50  100% 

2 Sobă electrică 31490053 1 2009 1632,50  100% 

3 Centru muzical 31490032 1 2009 2583,40  100% 

4 Aspirator 31490036 1 2009 1037,33  100% 

5 Covor persian 31630050 6 2000 2443,46  100% 

6 Dulap cu 2 secții 31630010 1 1998 453,29  100% 

7 Dulap p/u jucării 31630014 1 1998 70,17  100% 

8 Masă mică copii 31630023 17 2000 2166,38  100% 

9 Portiere 31630037 1 1998 31,54  100% 

10 Saltele 31630166 24 2000 368,60  100% 

11 Scaune p/u elevi 31630039 2 2001 82,28  100% 

12 Scaune mici copii 31630082 11 2000 1096,40  100% 

13 Sofă Castello 31630110 1 2000 5570,20  100% 

14 Taburete 31630043 10 2001 466,04  100% 

15 Tumbă p/u televizor 31630011 1 2000 400,00  100% 

16 Safeu 31630038 1 1998 830,00  100% 

17 Pături s/lînă 31630165 25 2002 694,59  100% 

18 Noptiere 31630074 2 2004 447,50  100% 

19 Covoare moldovenești 31630006 1 1998 101,12  100% 

20 Dulap p/u copii 

imbrăcăminte 
31630013 5 2001 1293,41  100% 

  

 

Lista mijloacelor fixe propuse spre casare la Grădinița nr.9”Steluța” 

 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea 

mijlocului fix 
Nr. de 

inventar 
Nr. de 

obiecte 
Anul 

producerii 
Valoarea 

de intrare 
Uzura Gradul 

uzurii 
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1 Imprimantă HP 

Lazer 
31460003 1 2000 4650,00  100% 

2 Masă igienică 31630028 1 2000 35,00  100% 

3 Dulap p/u copii 31630016 1 2000 70,45  100% 

4 Perne de silicon 31630090 1 2005 62,00  100% 

5 Pături s/lînă 31630092 1 2002 18,96  100% 

 

 

 

Lista mijloacelor fixe propuse spre casare la Centrul Regional de resurse p/u tineret Ungheni 

 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea 

mijlocului fix 
Nr. de inventar Nr. de 

obiecte 
Anul 

producerii 
Valoarea de 

intrare 
Uzura Gradu

l 

uzurii 
1 C/t pentru director 31630033 1 2006 1272,00  100% 

2 Cuier de cabinet 31630034 3 2006 816,69  100% 

3 Noptiere 31630012 10 2006 3402,90  100% 

4 Paturi mari 31630017 3 2006 2820,00  100% 

5 Saltele 31630022 6 2006 3025,22  100% 

6 Țol persian 31630029 116,36 2006 5844,65  100% 

7 Jaluzele 31630044 10,5 2008 1509,11  100% 

8 Oslon de lemn 31630014 2 2006 528,00  100% 

9 Pat medical 31630016 1 2006 43,00  100% 

10 Perdele de tul 31630018 55 2006 11333,51  100% 

11 Raft p/u 

încălțăminte 
31630039 4 2006 608,00  100% 

12 Scaune p/u stadion 31630023 1 2008 808,00  100% 

13 Draperii  4 2006 3360,00  100% 

14 Saltele  1 2008 290,00  100% 

15 Canat sportiv  1 2006 113,40  100% 

16 Mașină de spălat 

Kamekc 
31490013 1 2006 4200,00  100% 

17 Mașină de spălat 

Samsung 
31490014 1 2006 4590,00  100% 

18 Televizor Conic 31490017 1 2006 1542,92  100% 

 

Lista mijloacelor fixe propuse spre casare la Tabăra ”Plus Armonie” 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea 

mijlocului fix 
Nr. de 

inventar 
Nr. de 

obiecte 
Anul de 

producere 
Valoarea de 

intrare 
Uzura Grad

ul 

uzurii 
1 Masă igienică 31630002 6 2006 1260,78  100% 

2 Perdea p/u bucătărie 31630005 1 2008 450,00  100% 

3 Cuverturi de pat 31630007 6 2006 942,00  100% 

 

Lista mijloacelor fixe propuse spre casare la Palatul de cultura Ungheni 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea 

mijlocului fix 
Nr. de 

inventar 
Nr. de 

obiecte 
Anul de 

producere 
Valoarea de 

intrare 
Uzura Gradul 

uzurii 
1 Cuier p/u haine 31630016 2 1998 239,43  100% 

2 Dulap 31630008 4 1998 152,90  100% 

3 Banchete 31630039 7 2000 140,00  100% 

4 Masă1,2*0,8 31630002 2 2000 800,00  100% 

5 Masă cu o tumbă 31630003 4 1998 290,96  100% 

6 Masă cu 2 tumbe 31630004 2 1998 608,07  100% 

7 Masă de auditoriu 31630005 5 2002 181,39  100% 



8 

 

8 Scaune 3,6m 31630022 7 2002 646,00  100% 

9 Scaune s/moi 31630023 2 2001 288,00  100% 

10 Stativ microfon 31630024 4 2008 1800,00  100% 

11 Tumbă dublă 31630030 1 2008 970,00  100% 

12 
 

Tumbă cu oglindă 31630031 2 2008 626,40  100% 

13 Fotolii moi 31630033 4 2000 593,50  100% 

14 Stativ note solid 

pupitre 
31630045 3 2008 900,00  100% 

15 Ventilator 31630046 2 2008 534,00  100% 

16 Taburete 31630071 6 2008 540,00  100% 

17 Măsuță copii 31630074 3 2008 1071,43  100% 

18 Aspirator 31490043 1 2004 1400,00  100% 

19 Aspirator praf/lichid 

NILO 

31490044 1 2010 2720,50  100% 

20 Aeroterm 220w/3,3kv 31490038 1 2010 2500,00  100% 

21 Computer PC MB 31460001 1 2008 6480,00  100% 

22 Scaune ISO 31630075 9 2004 2025.00  100% 

23 Perdele de tul  31630020 12 2000 728.89  100% 

 

 Lista mijloacelor fixe propuse spre casare la aparatul Primariei Municipiului Ungheni 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea 

mijlocului fix 
Nr. de 

inventar 
Nr. de 

obiecte 
Anul 

producerii 
Valoarea 

de intrare 
Uzura Gradul 

uzurii 

1 Ventilator 31630039 2 2010 521,27  100% 

2 Jaluzele 31630048 5 2000 1974,24  100% 

3 Cuier de cabinet 31630001 2 1998 380,90  100% 

4 Dulap cu 2 secții 31630002 2 1998 116,93  100% 

5 Dulap garderobă 31630002 1 1998 250,00  100% 

6 Masă p/u conducător 31630010 1 2000 1876,89  100% 

7 Dale din cauciuc 

500*500*25 
31630052 10  10110,00  100% 

 

 

  VI. 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. A. Boico nr. 2, scara 1, 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 și avînd în vedere devizul de 

cheltuieli prezentat, cost total al lucrărilor 97671,8 lei; 

Examinînd demersul locuitorilor blocului locativ de pe str. A. Bernardazzi nr. 8, scara 2, din 

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

locale Ungheni, pentru efectuarea lucrărilor de schimbare a patru geamuri acestui bloc locativ, care 

este în stare deplorabilă, ca urmare a posibilităților lor financiare limitate și avînd în vedere devizul de 

cheltuieli prezentat, cost total al lucrărilor 18309,8 lei; 

Examinînd demersul locuitorilor blocului locativ de pe str. I. Creangă nr. 29, scara 3, din mun. 

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

Ungheni, pentru efectuarea lucrărilor de reparație a ascenorului acestui bloc locativ, care este în stare 
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deplorabilă și nu funcționează de un an de zile, ca urmare a posibilităților lor financiare limitate și 

avînd în vedere contractul-cont de privind cost total al lucrărilor, în sumă de 120000,0 lei; 

Examinînd demersul locuitorilor de pe str. Salcîmilor, din mun. Ungheni, prin care solicită 

acordarea unui suport financiar din partea administrației publice locale Ungheni, pentru efectuarea 

lucrărilor de reparație a fântânii de str. Salcîmilor 28, care este în stare deplorabilă, ca urmare a 

posibilităților lor financiare limitate și avînd în vedere devizul de cheltuieli prezentat, cost total al 

lucrărilor 4264,52 lei; 

Examinând procesul-verbal nr. 2 din 28.02.2020 al CSE a mun. Ungheni, prin care s-au 

constatat consecințele vîntului puternic din data de 24 februarie 2020 pe teritoriul mun. Ungheni, în 

urma căruia au fost deteriorate mai multe acoperișuri ale blocurilor locative și case particulare, având 

în vedere cererea cet. ………. prin care solicită restituirea cheltuielilor suportate la reparația 

acoperișului la blocul locativ C. Porumbescu 5, în sumă de 1800 lei; 

 Consiliul Municipal, 

  

DECIDE: 

 

1. Se alocă suma de 19600,00 lei, din contul mijloacelor financiare acumulate de la vînzarea 

bunurilor imobile, ca contribuţie financiară a Primăriei Municipiului Ungheni, pentru efectuarea 

lucrărilor de reparație capitală a acoperișului blocului locativ de pe str. A. Boico nr. 2, scara 1, din 

mun. Ungheni. 

2. Se alocă suma de 3700,00 lei, din contul mijloacelor financiare acumulate de la vînzarea 

bunurilor imobile, ca contribuţie financiară a Primăriei Municipiului Ungheni, pentru efectuarea 

lucrărilor de schimbare a geamurilor blocului locativ de pe str. A. Bernardazzi nr. 8, scara 2, din                

mun. Ungheni. 

3. Se alocă suma de 24000,00 lei, din contul mijloacelor financiare acumulate de la vînzarea 

bunurilor imobile, ca contribuţie financiară a Primăriei Municipiului Ungheni, pentru efectuarea 

lucrărilor de reparație a ascenorului din blocul locativ de pe str. I. Creangă nr. 29, scara 3, din                

mun. Ungheni. 

4. Se alocă suma de 4264,52 lei, din contul mijloacelor financiare acumulate de la vînzarea 

bunurilor imobile, ca contribuţie financiară a Primăriei Municipiului Ungheni, pentru efectuarea 

lucrărilor de reparație a fântânii de str. Salcîmilor 28, din mun. Ungheni. 

5. Se alocă suma de 1800,00 lei, pentru restituirea cheltuielilor suportate de către p/f 

…………., din contul mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al Primăriei Municipiului 

Ungheni, pentru efectuarea lucrărilor de reparație a acoperișului blocului locativ de pe str. C. 

Porumbescu 5, mun. Ungheni. 

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

Primăriei Municipiului Ungheni. 

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

Alexandru Ambros. 

 

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

 

VII. Cu privire la contractarea împrumutului 

 

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

publică locală, 

       Având în vedere prevederile art. 45-46 din Legea nr. 419 cu privire la datoria sectorului public, 

garanțiile de stat și recreditarea de stat, art. 15-17 din Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind 

finanţele publice locale, art. 38 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 

din 25.07.2014, Regulamentului privind procedura de contractare a datoriei / acordarea garanțiilor 

pentru împrumuturi de către autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale (Anexa nr. 9  

la Hotărârea Guvernului nr. 1136 din 18 octombrie 2007), obiectivele Strategiei de dezvoltare socio-

economică a mun. Ungheni pentru perioada 2019-2025, Planul de investiții capitale pentru mun. 

Ungheni pentru perioada 2020-2024; 
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        În scopul implementării proiectului Măsuri de eficiență energetică în mun.Ungheni - 

“Renovarea sistemului de iluminat stradal”,  ce prevede modernizarea  și extinderea sistemului de 

iluminat stradal pentru eficientizarea consumului de energie electrică și reducerea cheltuielilor de 

mentenanță, sporirea securității  cetățenilor pe străzile municipiului, precum și reducerea gazelor cu 

efect de seră, 

            Luând în considerare procesul-verbal privind selectarea ofertei de împrumut, Consiliul 

Municipal Ungheni, 

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă contractarea împrumutului de la Corporația Financiară Nordică de Mediu 

(NEFCO), în sumă de  6.352.220 lei (șase milioane trei sute cincizeci și două mii două sute douăzeci 

lei), pe un termne de 5 (cinci) ani pentru realizarea proiectului “Renovarea sistemului de iluminat 

stradal”. 
2. Costul total al proiectului “Renovarea sistemului de iluminat stradal” este estimat la 

7.058.665 lei (șapte milioane cincizeci și opt mii șase sute șaizeci și cinci lei), din  care: 
- 90 % - din contul împrumutului contractat de la NEFCO; 
- 10 % - din surse proprii. 

3. Se aprobă următoarele condiții de contractare a împrumutului la Corporația Financiară 

Nordică de Mediu: 
a) Rata dobânzii 3% anual, rată fixă; 

b) Perioada de grație pentru achitarea principalului – 12 luni; 

c) Rambursarea – în tranșe trimestriale egale cu începere de la terminarea perioadei de grație; 

d) Debursarea – împrumutul va fi debursat în trei tranșe la contul deschis la MF - Trezoreria 

Regională Centru. Circa 30% din suma împrumutului va fi debursată la demararea Proiectului, circa 

60% la mijlocul implementării și 10 % la finalizarea Proiectului; 

e) Graficul rambursării datoriei – conform Anexei nr.1 la prezenta decizie; 

4. Rambursarea împrumutului și achitarea dobânzii se vor efectua din contul mijloacelor 

aprobate în bugetul municipiului pentru anii 2020-2025; 

5. Se pune în sarcina Primăriei Municipiului Ungheni, operarea modificărilor la buget, la partea 

de cheltuieli de deservire a datoriei interne. 

6. Se împuternicește primarul mun. Ungheni, d-nul Ambros Alexandru, să semneze contractul 

de împrumut, alte acorduri necesare, precum și alte formalități pentru validarea raporturilor cu 

Corporația Financiară Nordică de Mediu; 

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

Alexandru Ambros. 

 

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

 

VIII. Cu privire la modificarea unor deciziei ale Consiliului Municipal Ungheni  

 

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

administraţia publică locală, Legii nr. 100  din 22.12.2017 cu privire la actetele normative, Consiliul 

Municipal 

 

DECIDE: 

 

 1. Se modifică anexa nr. 2 ,,Cotele taxelor locale ce se pun în aplicare în anul 2020 pe 

teritoriul municipiului Ungheni”,  la decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 10/1 din 20.12.2019  

,,Cu privire la aprobarea, stabilirea și punerea în aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare, 

impozitului funciar și taxelor locale pentru anul 2020 pe teritoriul municipiului Ungheni”, după cum 

urmează: 

1.1. La pct. 6 compartimentul Taxă de piață, la rubrica ,,Cota stabilită”, sintagma ,,- 20 lei 

anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piaţă mixtă cu regim scurt de activitate de 1-3 zile; - 40 lei 

anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piaţă mixtă cu regim de activitate de 5-7 zile;” se substituie 
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cu sintagma ,,- 30 lei anual pentru fiecare metru pătrat, indiferent de programul de activitate”, în 

continuare după text. 

1.2. La pct. 11 compartimentul Taxă pentru salubrizare, la rubrica ,,Cota stabilită”, 

sintagma ,,- 2 lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă” se substituie cu sintagma 

,,- 2 lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă (sunt scutiți invalizii de gr. I și II)”, 

în continuare după text. 

 

2. Se modifică anexa nr. 8 la decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 10/3 din 20.12.2019             

,,Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2020, în a doua lectură”, după 

cum urmează: 

 

 La compartimentul Imprumuturi ce urmează a fi contractate în anul 2020, Reparație capitală 

a unor imobe, sintagma ,,3000000, perioada împrumutului 2020-2024” se substituie cu sintagma                    

,,6352220, perioada împrumutului 2020-2025”, în continuare după text. 

 

 3. Se modifică capitolul 13 din Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în                                                                                                                                                                                                                              

or. Ungheni, aprobat prin decizia Consiliului Orășenesc Ungheni nr. 2/20 din 24.03.2017 și în noua 

redacție va avea următorul cuprins: 

 

13. Comerţul ambulant 

 

13.1. Se permite desfășurarea comerțului ambulant, în următoarelor cazuri: 

a) În cadrul sărbătorilor în masă, în baza dispoziției primarului mun. Ungheni, cu achitarea taxei în 

cuantumul stabilit de Consiliul Municipal Ungheni, pe: 

- str. Naţională, în perimetrul str. Alexandru cel Bun şi str. V. Alecsandri, 

- piaţa Independenței,  

- scuarul din preajma Primăriei Municipiului Ungheni,  

- sectorul din preajma Stadionului Municipal; 

b) În perioada sărbătorile oficiale și religioase, în baza dispoziției primarului și notificării eliberate 

de Primăria Municipiului Ungheni, cu achitarea taxei în cuantumul stabilit de Consiliul Municipal 

Ungheni, în : 

- sectorul pietonal al str. A. Bernardazzi, cu excepţia parcării auto din preajma pieţei comerciale; 

- sectorul pietonal al str. Naţională 32, preajma pieţei comerciale; 

- sectorul pietonal din preajma magazinului alimentar, str. Naţională, 15; 

- sectorul pietonal din preajma magazinului alimentar, str. Naţională, 14; 

- sectorul pietonal din preajma unității comerciale, str. Naţională, 12. 

 

13.2. Se permite desfășurarea comerțului ambulant de sezon, în următoarele condiții: 

a) Actul permisiv de desfășurare a activității de comerț ambulant va fi eliberate de specialistul 

Primăriei Municipiului Ungheni pe un termen de cel mult trei luni; 

b) Pentru organizarea activității de comerț, beneficiarul va prezenta schema de amplasare și 

design-ul unității comerciale, aprobată de Primăria Municipiului Ungheni în conformitate cu 

prevederile Planului Urbanistic General al al mun. Ungheni; 

c) Este interzisă utilizarea pe amplasamente a altui tip de unitate de comerț ambulant decât cel 

înscris în schema de amplasare, modificarea ori extinderea acesteia; 

d) Pentru comerțul din unități mobile, amplasate în zona de protecție a străzilor, schema de 

amplasare urmează a fi coordonată și cu Inspectoratul de Poliție Ungheni; 

e) Pentru obținerea schemei de amplasare a unității de comerț ambulant, comerciantul va depunde 

o cerere care va conține următoarele: 

- denumirea/numele, sediul/domiciliul, IDNO/IDNP și datele de contact ale comerciantului; 

- tipul și suprafața comercială (lungimea, lățimea, înălțimea) a unitpții de comerț; 

- schița de proiect a unității comerciale cu soluția cromatică; 

- adresa amplasării unității mobile sau locului de vânzare; 

- orarul de funcționare, cu indicarea zilelor și orelor de funcționare; 
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- principalele grupuri de mărfuri/servicii care vor fi comercializate/prestate din unitatea 

respectivă; 

- declarația pe propria răspundere a comerciantului privind respectarea legislației 

f) Cererea va fi examinată în decurs de 30 zile de la momentul recepționării; 

g) Se vor accepta unitățile de comerț cu dimensiuni reduse, până la 8 m2; 

h) Cheltuielile de instalare/montare/demintare a unităților de comerț ambulant vor fi suportate 

integral de către comerciant; 

i) Se inrezice  vânzarea prin intermediul unităților de comerț ambulant a băuturilor alcoolice și 

produselor din tutun; 

j) În situațiile în care terenurile din domeniul public al municipiului Ungheni pe care sunt 

amplasate unitățile de comerț ambulant urmează să fie efectuate lucrări de construcții, modernizări, 

reparații și/sau amenajări, deținătorii unităților vor elibera necondiționat terenul, în termen de 5 zile de 

la comunicare; 

k) Indiferent de motiv (încetarea activității, expirarea termenului de valabilitate a schemei de 

amplasare, necesitatea intervenției pe terenurile domeniu public etc.), la eliberarea amplasamentului,  

comerciantul urmează să aducă terenul la starea inițială; 

l) Unitățile comerciale ambulante amplasate neregulamentar vor fi evacuate de proprietarii 

acestora în termen de trei zile de la primirea actului de constatare. În caz de neexecutare a cerințelor 

expuse în prescripție, eliberarea amplasamentului va fi efectuată de serviciul de salubrizare, cu 

recuperarea cheltuielilor de evacuare din contul proprietarului unității de comerț ambulant; 

m)  Comercianții vor respecta ordinea, liniștea publică și curățenia în perimetrul amplasamentului, 

nu vor crea discomfort vecinătăților. 

 

4. Se modifică Regulamentul Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni, aprobat 

prin decizia Consiliului Orășenesc Ungheni nr. 8/3 din 09.09.2004, cu modificările și completările 

ulterioare, după cum urmează: 

 

a) Capitolul VII. Organizarea Centrului, în noua redacție va avea următorul cuprins: 

 

 Centrul îşi are sediul în mun. Ungheni str. Națională nr. 7 (sediul Primăriei Municipiului 

Ungheni). 

 

b) Capitolul IX. Personalul Centrului, în noua redacție va avea următorul cuprins: 

 

 Structura şi pregătirea personalului trebuie să răspundă misiunilor şi funcţiilor Centrului.  

 Centrul Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni are următoarele state de personal: 

 

- Șeful Centrului – 1 unitate, 

- Specialist (probleme tineret) – 2 unități. 

 

Total – 3 unități. 

 

4.1. Se pune în sarcina viceprimarului mun. Ungheni, Dionisie Ternovschi, în comun cu șefa 

Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni, Angela Ciocîrlan, să întreprindă măsuri 

concrete de actualizare și ajustare a Regulamentului instituției conform prevederilor legislației în 

vigoare și prezentarea lui pentru aprobare la următoarea ședință a Consiliului Municipal Ungheni.  

 

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

 

IX. Cu privire la modificarea denumirii Școlii de Arte Plastice a municipiului Ungheni  

 

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

publică locală; 

 Având în vedere demersul  nr. 505  din 04 iunie 2020 remis către Primăria Municipiului 

Ungheni;  
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Ținând cont de dorinţa comună a celor 340  cetățeni care au semnat demersul cu privire la 

modificarea denumirii instituției Școala de Arte Plastice din municipiul Ungheni în Școala de Arte 

Plastice “Raisa Cojocaru”;  

Întrucât, doamna Raisa Cojocaru a fost director excepțional (1980-2018), artist plastic și 

profesor deosebit care a promovat instituția municipală Școala de Arte Plastice din municipiul 

Ungheni la nivel național și internațional cît și a contribuit esențial în dezvoltarea tinerilor talente; 

Consiliul Municipal Ungheni 

 

DECIDE: 

 

 1. Se modifică denumirea instituției Școala de Arte Plastice din municipiul Ungheni în Școala 

de Arte Plastice “Raisa Cojocaru” din municipiul Ungheni. 

 2. Se împuterniceşte directorul interimar al instituției Școala de Arte Plastice “Raisa Cojocaru”, 

doamna Diana Vizitiu, cu dreptul de a solicita, de a prezenta documentele necesare , de a face orice 

acțiune în fața organelor abilitate, în scopul  efectuării modificărilor operate în actele de constituire, 

conform legislației.  

 3. Doamna Diana Vizitiu, directorul interimar al Școlii de Arte Plastice din municipiul Ungheni 

va asigura înregistrarea noii denumiri a instituției la Agenția Servicii Publice în termen de 30 de zile de 

la data adoptării prezentei decizii. 

 4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Primarului municipiului Ungheni, 

Alexandru Ambros.  

 

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

 

X. Cu privire la aprobarea Studiului de prefezabilitate privind amplasarea și amenajarea 

unui parc fotovoltaic pe teritoriul proprietate publică adiacent cu cartierul locativ Dănuțeni  

 

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

publică locală,  Legii nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, 

Regulamentul Local de Urbanism al mun. Ungheni aprobat prin Decizia Consiliului Orășenesc 

Ungheni nr. 8/17 din 26.09.2014, Consiliul Municipal Ungheni, 

 

DECIDE: 

 

1.   Se aprobă Studiul de fundamentare urbanistică,  nr. 14170/20-24, elaborat de INCP 

”URBANPROIECT”, pentru terenul proprietate publică cu suprafața de 2,50  ha teren proprietate 

publică din mun. Ungheni adiacent cartierului Dănuțeni. 

2. Studiul de fundamentare urbanistică va fi parte componentă a Regulamentului Local de 

Urbanism, UTR. 20 pagina 79-80, cu operarea  modificărilor în Regulamentul menționat. 

3. Prezentul Studiu va sta la baza procedurii privind delimitarea terenului, înregistrarea, 

administrarea și exploatarea terenului cuprins în datele studiului. 

4. Se pune în sarcină autorităților administrației publice locale să inițieze procedura de 

delimitare și înregistrare a terenului conform destinației funcționale. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului mun. Ungheni,  d-

lui Alexandru Ambros. 

 

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

 

XI. Cu privire la  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul din strada 

Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 189A, intersecția cu str. Petru Rareș, mun. Ungheni, privind 

construcția obiectului comercial 

 

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

publică locală, Legii nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, 

Regulamentul Local de Urbanism al mun. Ungheni aprobat prin Decizia Consiliului Orășenesc 
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Ungheni nr. 8/17 din 26.09.2014, Certificatului de Urbanism nr. 20 din 19.05.2020, demersului SRL 

,,AS Petrol-Unicer”,  Consiliul Municipal Ungheni, 

 

DECIDE: 

 

1.   Se aprobă Planul general, pentru construcțiile și amenajările pe terenul cu adresa  mun. 

Ungheni,  str. Ștefan cel Mare  și Sfânt nr. 189A, nr. cadastral 9201110383, inclusiv lucrările conexe 

de interes public, conform documentației prezentate elaborată de INCP ,,URBANPREOIECT”,  

încadrarea acestuia în conceptul Planului Urbanistic General. 

2. Prezenta documentație va fi parte a proiectului de execuție în baza căruia va fi emis actul 

permisive Autorizațiile de construcție. 

3. Se pune în sarcină autorităților administrației publice locale să monitorizeze și să asigure 

implimentarea soluțiilor tehnice și urbanistice prezentate în documentația aprobată, inclusiv lucrările 

conexe de interes public, pînă la faza recepției finale. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului mun. Ungheni,  d-lui 

Alexandru Ambros. 

 

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

 

XII. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul din strada 

Mihai Eminescu nr. 67, mun. Ungheni privind construcția blocului  locativ multietajat cu spații 

comerciale, prestări servicii încadrate 

 

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

publică locală, Legii nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, 

Regulamentul Local de Urbanism al mun. Ungheni aprobat prin Decizia Consiliului Orășenesc 

Ungheni nr. 8/17 din 26.09.2014, Certificatului de Urbanism nr. 26 din 06.05.2020, demersul SRL 

,,FILLI PARTNER”,  Consiliul Municipal Ungheni, 

 

DECIDE: 

 

1.   Se aprobă Planul general, pentru construcțiile și amenajările pe terenul cu adresa  mun. 

Ungheni, str. Mihai Eminescu nr. 67, nr. cadastral 9201106188, inclusiv lucrările conexe de interes 

public, conform documentației prezentate elaborată de SRL ”ARH-EST Studio”, încadrarea acestuia în 

conceptul Studiului de fundamentare urbanistică nr. 31/1590 elaborat de INCP ,,URBANPROIECT”. 

2. Prezenta documentație va fi parte a proiectului de execuție în baza căruia va fi emis actul 

permisive Autorizațiile de construcție. 

3. Se pune în sarcină autorităților administrației publice locale să monitorizeze și să asigure 

implimentarea  soluțiilor tehnice și urbanistice prezentate în documentația aprobată, inclusiv lucrările 

conexe de interes public, pînă la faza recepției finale. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului mun. Ungheni,  d-lui 

Alexandru Ambros. 

 

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

 

XIII. 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: 

 



15 

 

 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. 

 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 – . 
                                                                                                                                                                      Anexă 

la decizia Consiliului Municipal 

nr. 5/13  din 17.07.2020 

 

Lista solicitanţilor privind schimbarea destinaţiei imobilului 
 

Nr  Solicitantul  

 

Denumirea obiectului 

   

   

   

 

XIV. Cu privire la examinarea cererilor și inițierea efectuării lucrărilor cadastrale 

 

          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; art. 18 al Legii nr. 1543-XIII din 

25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile; art. 9 alin. (1) al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice; examinînd cererile parvenite în adresa Consiliului 

Municipal și Primarului municipiului Ungheni, precum și nota informativă prezentată, Consiliul 

Municipal 

 

DECIDE: 

 

           1. Se ia act/se respinge cererea SRL ”SEVELIV-GAZ”, cu sediul în r. Ungheni, s. Cornova, 

privind cumpărarea unui lot de teren în preajma Cooperativei de Garaje și Bazei de producere SRL 

”Ungheni Gaz”, pentru unui depozit-garaj pentru autospeciale. 

          1.1 Se aprobă inițierea efectuării planului urbanistic de detaliu, lucrărilor cadastrale în scopul 

identificării lotului de teren, delimitării, elaborării/actualizării planului geometric, stabilirea suprafeței, 

proprietății, domeniului, destinației principale și modului de folosință a acestuia.   

           2. Se ia act/se respinge propunerea Primăriei mun. Ungheni, privind valorificarea terenului 

amplasat pe strada N. Bălcescu adiacent Palatului de Cultură în vederea proiectării și sistematizării 

unei zone rezidențiale cu case individuale de locuit și alte funcțiuni complementare. 

          2.1 Se aprobă inițierea efectuării planului urbanistic de detaliu cu consultări publice, lucrărilor 

cadastrale în scopul identificării lotului de teren, delimitării, elaborării/actualizării planului geometric, 

stabilirea suprafeței, proprietății, domeniului, destinației principale și modului de folosință a acestuia.   

           3. Primăria Municipiului Ungheni va asigura efectuarea documentației cadastrale, ținând cont 

de prevederile legislației. 

           4. Planurile geometrice și materialele de delimitare, perfectate în baza prezentei decizii, vor fi 

propuse către Consiliul municipal pentru aprobare și administrarea ulterioară a bunurilor conform 

legislației în vigoare. 
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           5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului municipiului, dlui 

Alexandru Ambros. 

 

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

 

XV. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a bunurilor 

imobile 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 Hotărârea Guvernului 

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

9 alin. (1) al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății 

publice, art. 9 din Codul funciar al RM, examinând Studiul de prefezabilitate elaborat de către INCP 

URBANPROIECT, precum și materialele cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor 

proprietate publică și nota informativă prezentată, Consiliul Municipal 

 

DECIDE: 

 

         1. Se aprobă materialele de delimitarea proprietății publice a UAT mun. Ungheni, actul de 

inventariere, lista bunurilor imobile proprietate publică a UAT de nivelul I, procesul-verbal, planul de 

contur, actul de stabilire a hotarelor, planul geometric a terenului cu suprafața 2,5 ha, nr. cadastral 

9201111.0537, proprietate publică a municipiul Ungheni de domeniu public, amplasat în intravilanul 

municipiului Ungheni în preajma caselor individuale de locuit din cartierul Dănuțeni și terenul agricol 

proprietate de stat aflat în gestiunea Î.S. Hippos-Agro, categoria de destinație II (Teren din intravilanul 

localității), mod de folosință – ”agricol”, destinația funcțională – amplasarea și amenajarea Parcului 

fotovoltaic. 

          2. Primăria Municipiului Ungheni va asigura înregistrarea bunurilor imobile aprobate la 

Serviciul Cadastral Teritorial al Agenției Serviciilor Publice. 

           3. Consiliul Municipal Ungheni va schimba modul de folosință a terenului conform destinației 

funcționale și studiului de fundamentare urbanistică și va transmite în folosință terenul Întreprinderii 

Municipale ”Servicii Comunale Ungheni” pentru amplasarea parcului fotovoltaic.  

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

Ungheni, dl Alexandru Ambros. 

 

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

     XVI. Cu privire la înaintarea spre vânzare-cumpărare și adjudecare a dreptului de 

locațiune prin licitaţie „cu strigare” a bunurilor imobile – terenuri proprietate publică 

 

        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 Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009; Studiile de fundamentare urbanistică elaborate, 

examinând nota informativă prezentată, Consiliul Municipal 

 

DECIDE: 

 

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

teren proprietate publică a municipiului Ungheni de domeniu privat cu suprafața 0,0288 ha, nr. 
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cadastral 9201107.605, amplasat în municipiului Ungheni pe strada Ștefan cel Mare și Sfînt f/n, în 

preajma Cooperativei de Garaje, mod de folosință – ”pentru construcții”, destinația funcțională – 

construcție depozit-garaj. 

      1.1 Terenul cu suprafața 0,0288 ha, nr. cadastral 9201107.605 este traversat de conductă de gaz 

presiune medie. Permutarea conductei respective va fi efectuată de către viitorul proprietar. 

         2. Se acceptă înaintarea spre licitaţie „cu strigare” adjudecarea dreptului de locațiune pe un 

termen de 5 ani cu instituirea dreptului de superficie legală a bunului imobil – teren proprietate publică 

a municipiului Ungheni de domeniu privat cu suprafața 0,6717 ha, nr. cadastral 9201104.635, 

amplasat în municipiului Ungheni pe strada Ion Creangă f/n, mod de folosință – ”pentru construcții”, 

destinația funcțională – construcție blocuri locative multietajate cu obiective socio-comerciale. 

       2.1 Se pune în sarcina Primăriei municipiului Ungheni, la momentul eliberării certificatului de 

urbanism pentru proiectare și autorizației de construcție, să se conducă de Planul Urbanistic General, 

Regulamentul Local de Urbanism, precum și Fundamentarea urbanistică nr. 14170/20-10 elaborată de 

INCP URBANPROIECT. 

       2.2 Se stabilește plata anuală de chirie (redevența) pentru bunul adjudecat în mărime de 2% din 

prețul normativ calculat în conformitate cu Legea 1308 din 25.07.1997. 

         3. Se acceptă înaintarea spre licitaţie „cu strigare” adjudecarea dreptului de locațiune pe un 

termen de 5 ani a bunului imobil – teren proprietate publică a municipiului Ungheni de domeniu privat 

cu suprafața 0,006 ha, nr. cadastral 9201106.632, amplasat în municipiului Ungheni pe strada 

Decebal f/n, mod de folosință – ”pentru construcții”, destinația funcțională – amenajare terasă 

comercială fără construcții capitale. 

       3.1 Se stabilește plata anuală de chirie pentru bunul adjudecat în mărime de 2% din prețul 

normativ calculat în conformitate cu Legea 1308 din 25.07.1997. 

         4. Se acceptă înaintarea spre licitaţie „cu strigare” adjudecarea dreptului de locațiune pe un 

termen de 3 (trei) ani a bunului imobil – încăpere nelocativă proprietate publică a municipiului 

Ungheni de domeniu public cu suprafața 20,6 m.p., bir. 506, din cadrul construcției 9201106060.01 

(clădirea Primăriei Municipiului Ungheni) amplasată în municipiului Ungheni pe strada Națională nr. 

7, destinația funcțională – prestări servicii juridice. 

       4.1 Se stabilește plata anuală de chirie pentru bunul adjudecat în conformitate cu Legea 

bugetului de stat pentru anul în curs și plata serviciilor comunale conform facturilor, proporțional la 

suprafața ocupată. 

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

strigare” de vânzare-cumpărare și adjudecarea dreptului de locațiune a terenurilor proprietate publică 

acceptate, conform legislaţiei în vigoare. 

       6. Comisia de licitație va stabili prețurile inițiale de vânzare-cumpărare și adjudecarea dreptului 

de locațiune, ținând cont de raportul de evaluare al prețului de piață și va publica comunicatul 

informativ în Monitorul Oficial și ziarul local. 

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

contractele de vânzare-cumpărare și locațiune cu instituire a dreptului de superficie legală pentru 

terenurile adjudecate în urma petrecerii licitației. 

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

Ambros. 
 

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

         XVII. Cu privire la vânzarea terenurilor proprietate publică a municipiului Ungheni 

aferente obiectivelor private 

 

         În temeiul art. 14 alin (2) lit. b)-f), art. 77 alin. (4), art. 78 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 

privind administrația publică locală, art. 4 pct.1 lit.g) al Legii nr. 435 din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă, Legii nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice, 

Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 

25.07.1997, Regulamentului cu privire la vînzarea - cumpărarea și locațiunea/arenda terenurilor 

aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1428 din 16.12.2008, examinând cererea de cumpărare 

a terenului aferent și materialele anexate la cerere, nota informativă prezentată, Consiliul Municipal 
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DECIDE : 

 

 1. Se acceptă vânzarea terenului proprietate publică a municipiului Ungheni de domeniu privat 

cu suprafața 0,1073 ha, amplasat în intravilanul municipiului Ungheni, pe strada Decebal ..., nr. 

cadastral ....., aferent construcției administrative și depozit, p/f .................... 

           1.1. Se aprobă borderoul de calcul al prețului de vânzare al terenului stabilit conform Legii 1308 

din 25.07.1997, în sumă de 36 037,72 lei. 

          1.2. Cumpărătorul terenului aferent este obligat: 

  a) Să achite impozitul funciar; 

  b) Să asigure exploatarea obiectivului privat cu respectarea strictă a normelor sanitare, 

antiincendiare şi cerinţelor urbanistice.  

 2. Se împuternicește primarul municipiului Ungheni, dl Alexandru Ambros, să semneze 

contractele de vânzare-cumpărare pentru terenurile acceptate conform legislației în vigoare. 

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

Ambros. 

 

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

       XVIII. Cu privire la atribuirea în proprietate a terenurilor proprietate publică a 

municipiului Ungheni de pe lângă casa individuală de locuit 

  

 În temeiul art. 14 alin. (2) lit. d)-c) din Legea nr. 436-XVI din 25.12.2006 privind administraţia 

publică locală şi art. 11, alin. (1) din Codul Funciar, examinând cererile privind atribuirea în 

proprietate privată, actele anexate la cereri și nota informativă prezentată, Consiliul Municipal 

 

DECIDE: 

…………… 

          4. Primăria municipiului Ungheni va înregistra Titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului 

de teren perfectate la solicitarea beneficiarilor funciari în baza prezentei decizii. 

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

Ambros. 

 

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

 

XIX. Cu privire la permiterea înstrăinării imobilului 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 25.12.2006 privind administraţia 

publică locală, examinând cererea cet. ………… și nota informativă prezentată, Consiliul Municipal 

 

DECIDE:      

 

           1. Se permite p/f ……….. înstrăinarea imobilului proprietate privată – construcție garaj, nr. 

cadastral …………, amplasat pe teren proprietate publică a municipiului Ungheni de pe strada 

Oranjeriei nr.3. 

          1.1. Se pune în sarcina …………. informarea viitorului proprietar despre necesitatea încheierii 

unui nou contract de locațiune pentru terenul aferent garajului. 

           2. Se permite …………… înstrăinarea imobilului proprietate privată – construcție garaj, nr. 

cadastral ……………. amplasat pe teren proprietate publică a municipiului Ungheni de pe strada 

Oranjeriei nr.3. 

          2.1. Se pune în sarcina p…………….. informarea viitorului proprietar despre necesitatea 

încheierii unui nou contract de locațiune pentru terenul aferent garajului. 

 

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

 



19 

 

            XX. Cu privire la modificarea unei decizii a Consiliului Orășenesc Ungheni 
 

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

locală, dat fiind faptul cet. ............ i s-a atribuit în proprietate teren de lîngă casă cu 0,............. ha situat 

pe str. ....... ... și a fost eliberat și înregistrat în registrul bunurilor imobile titlu de autentificare a 

dreptului deținătorului de teren în baza deciziei Consliului orășenesc nr. 8/2 din 10.06.2005, dar în 

anexa la decizia respectivă persoana dată nu figurează, examinînd propunerile de modificare a unor 

decizii ale Consiliului Orășenesc Ungheni și nota informativă prezentată, Consiliul Municipal, 

 
DECIDE: 

 

           1. Se modifică decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni nr. 8/2 din 10.06.2005 „Cu privire la 

autentificarea dreptului de proprietate asupra pămîntului”, după cum urmează: 

 

      Se completează anexa la decizia 8/2 din 10.06.2005, conform anexei la prezenta decizie 

 
                                       Anexa  

la decizia Consiliului Municipal 

                                                   nr. 5/20  din 17.07.2020                                                  

 

Lista terenurilor de lîngă casă transmise în proprietate 

 

 

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

 

XXI. 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, examinînd demersul agenților economici care prestează servicii de transport auto de 

călători în folos public pe teritoriul municipiului Ungheni, în scopul susținerii mediului de afaceri, prin 

atenuarea, în măsura posibilităților, a efectelor negative pe care le-a generat criza  provocată de 

pandemia coronavirus (COVID-19), Consiliul Municipal Ungheni, 

 

DECIDE: 

 

1. Se acordă scutire în mărime de 50%  la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de 

călători pe teritoriul municipiului, tuturor agenților economici care activează pe teritoriul municipiului 

Ungheni. 

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

Pavliuc Tatiana, contabil-şef al Primăriei 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 – . 

 

Nr. Nr. cadastral al 

terenului 

Beneficiarul 

funciar 

Adresa amplasării 

lotului 

Documentu

l ce 

confirmă 

legalitatea 

de folosire 

a lotului 

Cota 

parte 

% 

În proprietate 

 

 

 

Me

nţiu

ni 

Suprafaţa 

conform 

proiectului 

(ha) 

Suprafaţa 

transmisă în 

proprietate 

(ha) 
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XXII. Cu privire la aprobarea regimului de lucru al piețelor comerciale de pe teritoriul   

mun. Ungheni 

 

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

publică locală, examinând adresările unor agenți economici, persoane fizice din teritoriu, nota 

informativă prezentată de viceprimarul mun. Ungheni, Poia Vera, Consiliul Municipal, 

 
DECIDE: 

1. Se aprobă regimul de lucru al piețelor comerciale de pe teritoriul mun. Ungheni, după cum 

urmează: 

-…………………………………………. 

-…………………………………………. 

-…………………………………………. 

 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama viceprimarului mun. Ungheni, 

Poia Vera. 

 

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

 

XXIII. Cu privire la permiterea vînzarii unor bunuri materiale 

  

Examinînd demersul directorului L.T. ,,Mihai Eminescu” din mun. Ungheni nr. 03 din 

15.05.2020 prin care solicit permiterea vînzării unor bunuri materiale (uși, ferestere) demontate în 

procesul de reparație a instituției; 

În temeiul art. 14 alin. (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, Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor 

neutilizate ale întreprinderilor, aprobatprin Hotărîrea Guvernului nr. 480 din 28.03.2008, Consiliul 

Municipal 

 

DECIDE: 

1. Se permite administrației  L.T. ,,Mihai Eminescu” din mun. Ungheni vînzarea unor bunuri 

materiale (uși, ferestere) demontate în procesul de reparație a instituției, conform prevederilor 

legislației în vigoare. 

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

Primăriei Municipiului Ungheni. 

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

al municipiului Ungheni. 

 

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

 

XXIV. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunale 

Ungheni” (în redacția nouă) 

 

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

administraţia publică locală, Legii nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală, Hotărîrii 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 municipală, Consiliul Municipal  

 

DECIDE: 

1. Se aprobă Statutul Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunale Ungheni” (în redacția 

nouă), conform anexei. 

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

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

 

XXV. Cu  privire  la  defrișarea  unor  arbori 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. f1) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică 

locală, art. 20. alin. 5) din Legea nr. 591 din 23.09.1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților 

urbane și rurale, Legii nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică, Hotărîrii Guvernului nr. 27 

din 19.01.2014 privind aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier 

și vegetația  forestieră din  afara fondului forestier; 

În scopul implementării a proiectului de execuție de termoizolare a Liceului M. Eminescu, 

având în vedere cererile parvenite de la locuitorii mun. Ungheni, Primăria Municipiului Ungheni a 

solicitat un reprezentant de la Î.M. ,,PARCUL DENTRARIU” care a examinat starea fitosanitară a 

arborilor în teritoriu și a prezentat  Actul  fitosanitar al arborilor mai jos menționați. 

Ca urmare a constatării necesității de defrișare a 184 de arbori pe teritoriu  municipiului 

Ungheni, inclusiv: pe str. Națională – 34 arbori, str. M. Eminescu – 8 arbori, str. Ștefan cel Mare -18 

arbori, str. Decebal - 33 arbori, str. Romană – 13 arbori, str. A. Plămădială - 1arbore, str. Cristiuc – 4 

arbori, str. I. Creangă - 39 arbori, str. A. Bernardadzzi - 4 arbori, str. Nicolae Iorga -2, str. Petru Rareș -

9, str. A. Boico - 4, str. Unghiului, str. Gr. Ureche - 4, str. V. Lupu - 6, str. Florilor - 2 , 

 Consiliul  Municipal  Ungheni, 

 

DECIDE: 

            1. Se acceptă defrișarea a 172 de arbori și 12 arbori cu renovarea coronamentului  pentru tăieri 

de  întinerire  și curățire sanitară pe teritoriu mun. Unheni. 

          2. Defrișarea arborilor se va efectua după obținerea autorizației de defrișare de la Agenția de 

Mediu. 

3. Arborii vor fi defrișați și luați la evidență de către Sectorul de amenajare al Primăriei 

Municipiului Ungheni. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina viceprimarului municipiului 

Ungheni, d-lui Ion Galușca. 

 

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

 

XXVI. Cu privire la contractul de societate civilă pentru organizarea unui serviciu mass-

media 

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

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. lit. c), j), din Legea nr. 

436 din 28.12.2006 privind administraţia public locală, examinînd demersul A.O. ”Media-Grup 

MERIDIAN”, președinte Veaceslav Tutunaru, cu nr. 03  din 09.07.2020, prin care solicită instalarea 

unei antene-radio pe acoperișul clădirii Primăriei Municipiului Ungheni și instalarea emițătorului radio  

pe suprafața de 1m² la etajul tehnic al Primăriei Municipiului Ungheni,   

Avînd în vedere că conform contractului de societate civilă A.O.”Media-Grup MERIDIAN”   

va difuza postul de radio EcoFM în mun. Ungheni, iar Primăria Municipiului Ungheni va beneficia de 

1 oră/zi din spațiul de emisie difuzat pe frecvența 88.9 MHz, 

Consiliul Municipal Ungheni, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă iniţierea procedurii şi încheierea de către Primăria Municipiului Ungheni cu 

A.O.”Media-Grup MERIDIAN” a unui contract de societate civilă privind instalarea unei antene-radio 

pe acoperișul clădirii Primăriei Municipiului Ungheni și instalarea emițătorului radio pe suprafața de 

1m², la etajul tehnic al Primăriei Municipiului Ungheni, str. Națională, nr. 7.   

2. Semnarea contractului de societate civilă privind instalarea și exploatarea antenei-radio pe  

acoperișul clădirii Primăriei Municipiului Ungheni și emițătorului radio pe suprafața de 1m² la etajul 

tehnic al Primăriei Municipiului Ungheni se pune în sarcina dlui Alexandru Ambros, primarul 

mun.Ungheni. 
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3. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de dl Alexandru AMBROS, 

primarul mun. Ungheni. 

 

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

 

XXVII. Cu privire la aprobarea textului contractului de societate civilă privind 

instalarea, exploatarea şi mentenanţa unui sistem fotovoltaic solar 

 

În temeiul articolelor 1926-1942 din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 

06.06.2002, 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), 

din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia public locală, Consiliul Municipal 

Ungheni 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă Actul de inventariere a bunurilor imobile proprietate public aflate în gestiunea               

ÎM ,,Apă-Canal” din Ungheni. (se anexează) 

2. Se aprobă textul contractului de societate civilă privind instalarea, exploatarea şi mentenanţa 

unui sistem fotovoltaic solar pentru semnare de către ÎM „Apă-Canal” din Ungheni cu câștigătorul 

licitației. (se anexează) 

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

primarul mun. Ungheni. 

 

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

 

XXVIII. Cu privire la aprobarea Planului de reparaţie a drumurilor de asfalt în 

municipiul Ungheni pentru anul 2020 în cadrul ,,Programului de reparație periodică/întreținere a 

drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor” 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. f) al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică 

locală, Hotărârii Guvernului 314 din 20.05.2020 cu privire la aprobarea Programului de reparație a 

drumurilor publice naționale și a Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor 

publice naționale, locale, comunale și a străzilor, prin care se alocă suma de 1,484  mln. lei pentru 

reparația unor străzi din localitate, 

Consiliul Municipal Ungheni 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă Planul de reparaţie a drumurilor de asfalt în municipiul Ungheni în anul 2020, în 

cadrul ,,Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, 

comunale și a străzilor”, după cum urmează: 

 a) str. Horelor - Căpriana, cu suprafața de 2280 m.p., tipul de intervenție - conform secțiunii 

transversale Tip VI; 

 b) str. Viilor cu suprafața de 918 m.p. tipul de intervenție - conform secțiunii transversale Tip VI; 

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

primarul mun. Ungheni. 

 

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

 

 

,,AVIZAT” 

 

 

 Secretarul 

Consiliului Municipal                                                                                Tudor  GAVRILIUC  
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