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Cu privire la соfiпап{аrеа рrоiесtчlчi
,,Sprijiпirea dezvoltdrii copiilor tп uпitdlilе prescolare diп muпiсiрiul [Jпghепi"
din саdrчl Programului,,EU4MoIdova: Regiuni - cheie"
Avбnd in vedere documentul de proiect al Programului ,,EU4Moldova: Regiuni-cheie", finanlat
municipiile Ungheni

de Uпiuпеа Еurореапй 9i implementat de сйtrе PNUD in parteneriat сu LГNICEF in
9i Cahul qi localitйlile din cele dочё rаiоапе in perioada 2019 - 2025;

Luбnd iп considerare obiectivul general al Programului de а consolida coeziunea есопоmiсй,
teritorialй qi socialё din Republica Moldova prin facilitarea cregterii socio-economice locale incluzive,
durabile gi integrate 9i imЬчпйtйtirеа nivelului de via!й al cetё{enilor din regiunile-cheie Ungheni qi
Cahul;
tn scopul atingerii obiectivelor specifice ale Programului:
1. Consolidare а transparentei, responsabilitёfii autoritйlilor publice locale qi participйrii
сеtй!епilоr la procesele de guvernare lосаlё in regiunile-cheie,
2. ImЬuпйtёtirе а accesului cetйtenilor la serviciile publice qi serviciile comunale de calitate din
regiunile-cheie,
3. Сrеаrе de oportunitafi de angajare pentru ЬйrЬаti 9i femei in regiunile-cheie qi imbunйtйlirea
atractivitйlii regiunilor-cheie репtru investitori qi antreprenori,
4. Рrоmочаrе а specializёrii inteligente а economiei regiunilor-cheie prin dezvoltarea аЬоrdйrii
de clustering gi lan{ valoric in principalele sectoare economice;
Ачбпd in vedere specificul proiectului ,,Sprijiпirea dezvoltdrii copiilor iп uпitd|ile prescolare
diп muпicipiul Uпghепi" implementat de LINICEF Moldova in cadrul Programului ,,EU4Moldova:
Regiuni-cheie";
In temeiul art. 14 alin. (2), lit. h) al Legii nr. 4З6-ХVI din 28.12.2006, privind administralia
publicб localй, cu modificйrile 9i completйrile ulterioare, Consiliul Municipal,

DECIDE:
1. Se ассерtй proiectu| ,,Sprijiпirea dezyoltdrii copiilor iп uпitdlilе prescolare diп muпiсiрiul
Uпghепi", cu valoarea totalй de З228666,З9 lei, implementat de LTNICEF Moldova in cadrul
Programului ,,EU4Мoldova: Regiuni-cheie". UNICEF ча contribui Гtпапсiаr cu,2 720 355,00 lei.
2. Se asigurё cofinan{area lосаlё in sumё de 508 311,39 lei din bugetul total al proiectului
,,Sprijiпirea dezyoltdrii copiilor iп uпitd|ile prescolare diп muпiсiрiul Uпghепi ", din contul mijloacelor
bugetului mun. Ungheni pentru anul 2021, planificat pentru rераrа{iа capitalё а IP grйdiпi{а-сrеЕй
,,Teteza Sobolevschi" din mun. Ungheni.
3. Рrimйriа Municipiului Ungheni, in calitate de beneficiar al proiectului ча achita costurile
suplimentare legate de implementarea proiectului.
4. Controlul asupra executёrii prezentei decizii se рuпе in seama primarului municipiului
Ungheni, dlui Аlехапdru Ambros.
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