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DECIZIE пr. б/8
din

29.09.2020

Cu privire la аlосаrеа mijloacelor fiпапсiаrе

in

temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii пr. 436хu din 28.|2.2о06 privind
administra{ia publicй lосаlй, Legii privind finan{ele publice locale пr. з97хV din 16.10.200з,
Legii privind sistemul bugetar qi procesul bugetar nr.847xIV din 24.05.199б, Deciziei
Consiliului Municipal Ungheni nr. 10/3 din 20.I2.20l9 ,,Сu privire la aprobarea bugetului

muпiсiрiului Uпghепi репtru апul 2020, tп а dоuа lecturd'';
Examinind demersul locuitorilor de ре str. Deleqti, din mun. ungheni, prin саrе solicitй
acordarea unui suport fiпапсiаr din partea administraliei publice locale Ungheni, pentru
efectuarea lucrйrilor de proiectare qi construire а re{elelor d,e gaze naturale de presiun. ..di., in
scopul gazificйrii caselor particulare de ре aceastб stradё, cost total al lucrйrilor 15916 lei;
Examinind demersul locuitorilor de ре str. А. Boico 13, din mun. Ungheni, prin care
solicitй acordarea unui suport financiar din раrtеа administraliei publice locale Ungheni, pentru
efectuarea lucrбrilor de construire а re{elelor exterioare de gaze naturale de presitine ..di., in
scoPul gazificбrii acestui bloc locativ, cost total al lucrйrilor 43 183,30 lei;
Examinind demersul Uniunii Veteranilor Rйzboiului din Afganistan Ungheni, prin саrе
solicitЙ suslinerea fiпапсiаrЙ pentru finalizarea confeclionare qi instalarea unui monument
ре
teritoriul muп. Ungheni, in memoria osta;ilor cdzu[iin rйzboiul din Afganistan lg791989, costul
total al monumentului constituie 550 mii lei;
Examinind demersul Direc{iei Educalie unghni, prin саrе solicitй achitarea serviciilor
comunale (арй, qi canalizare, gaze naturale, energie electricё) calculate iп baza facturilor,
сопfоrm datelor prezentate de citre directorul stationului municipal ungheni, д. cladicov,
репtru perioada 05.04.2018 _ 3 |,|2.2019, pentru imobilul situat ре str. Rоmапй з5, in lеgёturё
cu faptul сё au contoare соmuпе, in sumй totalё de 1 1878,22lei;
Intru executarea punctului 1 din decizia consiliului Оrбqепеsс ungheni пr. 8/1 din
26.08.201 l ,,Сu privire la aprobarea tаrфlоr
репtru seryiciile de salubrizorr'';
In scopul sus{inerii financiare а implementйrii proiectelor comunitare:
,,ýahulpunte intre generafii", la АО ,,Саmеrа Tinerilor Antreprenori  JCI Ungheni";

а)
ь)

,,Treceri

de pietoni sigure 9i

prietenoase репtru ungheneni", Gll;Voluntarii

ProUngheni";
с)
,,Siguranla in trafic pentru locuitorii cartierului Dйnufeni", GIL Dйпu{епi;
d)
,,Tradilii din cartierul Bunicufei " GIL Vasilica;
Consiliul Municipal,

DECIDE:
1. Se аlосё Suma de 15916,00 lei, din contul mijloacelor financiare acumulate de la
vinzarea Ьuпurilоr imobile, pentru efectttarea luсrйrilоr de proiectare а relelelor de gaze naturale
de presiune medie, ре str. Dele;ti, muп. Ungheni.

2. Se аlосё Suma de 4318з,30 lei, din contul mijloacelor financiare acumulate de la
уiпzаrcа Ьuпurilоr imobile, репtru efectuarea luсrйrilоr dъ construire а refelelor exterioare de
gaze naturale de presiune medie, ре str. А. Boico 13, mun. Ungheni.
2.1. Аlосаrеа mijloacelor financiare pentru dezvoltarea relelelor de distribufie а gazelor
naturalg din mun. ungheni se ча cfectua iп conformitate cu prevederile
Legii пr. йв cin
27,05.20|6 сu privire la gazele паturаlе, dupй un
рlап elaborat de сёtrе РrimаЙ Municipiului
Ungheni.
З. Se аlосё Suma de 100000,00 lei, din contul mijloacelor fiпапсiаrе acumulate de la
vinzarea bunurilor imobile, са contribu{ie fiпапсiаrб а Рrimйriеi Municipiului Ungheni, pentru
construclia si efectuarea lucйrilor de mопtаrе а unui monument de for
рuыi. ре teritoriui un.
Ungheni, in mеmоriа osta;ilor cйzufi inrйzboiul dinAfganistan 1979tqsq.
4. Se аlосё Suma de 11878,22lei, din contul mijloacelor fiпапсiаrе acumulate din taxele
locale pentru anul 2020, pentru achitarea serviciilor comunale (ара qi canalizare,
Baze naturale,
energie electricй) calculate inbaza facturilor, pentru imobilul situat
ре str. Rоmапё з5.
5. Se аlосй Suma de 35200,00 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate
suplimentar in anul 2020, репtru achitarea diferen{ei de рrе{ la tariful pentru serviciile de
salubrizare, сопfоrm punctului 1 din decizia consiliului orб;enesc ungheni пr. 8/l din
26.08.201l ,,Cu privire la aprobarea tarifelor репtru serviciile de salubrizorr", pentru perioada
01.04.20l9  31.I2.20]19, (lista beneficiarilor de inlesniri se anexeazй)
6. Se аlосб Suma de 60000,0 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate
suplimentar in anul 2020, са contribu{ie а Primйriei Municipiului Ungheni, pentru
implementarea proiectului comunitar ,,$аhulрuпtе tпtrе geпeraYii", db дО ,,Camera Tinerilor
Апtrерrепоri  JCI Ungheni" (valoarea totalй а proiectului de l 187l5,0 lei).
7. Se аlосё Sumа de 20000 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate
suplimentar in anul 2020, са contribu{ie а Primйriei Municipiului Ungheni, pentru
implementarea proiectului соmuпitаr ,,Treceri de рiеtопi sigure
;i prietiпoase репtru
uпghепепi", de Gll"Voluntarii ProUngheni" (valoarea totalё а proiectului de 50020,0 lei).
8. Se аlосб Suma de 20000,0 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate
suplimentar in anul 2020, Qa contributie а Primёriei Municipiului Ungheni, pentru
implementarea proiectului comunitar ,,siguraпla iп trafic репtru locuitoiii cartierului
Ddпtt!епi ", GIL Dйпu!епi (valoarea totalй а proiectului de 48300,0 lei).
9. Se аlосб suma de 12000,0 lei, din contul mijloacelor taxelor locale асumulаtе
suplimentar in anul 2020, са contribu{ie а Primйriei Municipiului Ungheni,
репtru
imрlеmепtаrеа proiectului comunitar ,,Tradilii diп cartierul Вuпiсu!еi " GIL Vasilic,a (valoarea
totalб а proiectului de 47б98,0 lei).
l0. Responsabil de ехесutаrеа prezentei decizii se nume;te dna Tatiana pavliuc,
contabil;ef al Primйriei Municipiului Ungheni.
l1. controlul asupra executйrii prezentei decizii se atribuie primarului municipiului,
dlui Alexandru Ambros.
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