
Republica Moldova

С опsiliul М uпiсiр al U пghепi

DECIZIE пr. 1/10

din 05.03.202l

cu privire la соfiпап{аrеа рrоiесtulчi de infrastructurй

,,Reconstruclia qi revitalizarea centrului municipiului ungheni" din саdrul' 
Programului,,EU4Moldova: Regiuni  cheie"

дчАпd in vedere documentul de proiect al Programului ,,EU4Moldova: Regiunicheie",finan{at

de Uniunea Europeanб Ei implementat de сйtrе PNUD Moldova iп municipiile Ungheni 9i Cahul Ei

localitllile din cele douй raioane in perioada2019  2025;

Luбnd in considerare obieciivul general al Programului de а consolida coeziunea есопоmiсё,

teritorialё qi socialё din Republica МоldБча prin facilitarea creqterii socioeconomice locale incluzive,

durabile Ei integrate qi imЬuпйtйlirеа niveluiui de viat1 al cetйlenilor din regiunilecheie Ungheni qi

Cahul;
in scopul atingerii obiectivelor specifice ale Programului de (1) consolidare а transparentet,

responsabilitatii autoIitёtilor publice lосай Ei participйrii ietdlenilor 1а procesele de guvernare lосаlй in

regiunilecheie; (2) imьчпёtйliIе а accesului betatenilor la serviciile publice qi serviciile comunale de

.д"itut. din regiunilecheie; (З) сrеаrе de oportunitйli de angajare pentru bйrbali Ei femei in regiunile

cheie qi imbйatalirea atractivitй{ii regiunilъrcheie pentru investitori qi antreprenori; (4) рrоmоvаIе а

speciaiizarii inteligente а economiei iеgiuпilоrсhеiЪ рriп dezvoltarea abordйrii de clustering qi lan!

valoric in principalele sectoare economice;

дчiпd in vedere cerinla de а asigura minimum 10% cofinan{are 1осаlй pentru proiectele de

infrastructurй, се vor fi acceptaie 9i imрlеЙепtаtе in cadrul Programului_,,EU4Мoldova: Regiunicheie";

i., i"й"i"r aft. |4 uilrr. 1j1, lit. h) al Legii пr.43бХVI din 28.12.2006, privind administra{ia

publicб localй, cu modificёrile qi completёrile ulterioare, Consiliul Municipal,

DBCIDE:

1. se acceptё proiectu|,,Recoпstruc|ia si revitalizarea Сепtrului muпiсiрiului uпghепi" сu un

buget estimativ dеz5Ъ24,07 mii lei, imрlеЙепiаt in cadrul Programului ,,EU4Moldova: Regiunicheie"

(Апехб Nota conceptualй а proiectului).
2. Se asigura cofinanlarea lосаlй de minimum |0% din bugetul total al proiectului

,,Rесопstruс|iа si reyitalizarea сепtrului muпicipiului Uпghепi" din contul mijloacelor acumulate de la

vinzarea bunurilor imobile, taxelor locale acumulate suplimentar in anul 202L
з. Рrimёriа Municipiului Ungheni, in calitate dЪ раrtепеr qi ЬепеГrсiаr al proiectului, va achita

costurile suplimentare legate de implementarea proiectului.

4. Controlul аsфrа executёrii рr.r.пйi decizii Se pune in seama Primarului municipiului

Ungheni, dlui Ambros Alexandru.
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