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DECIZIE пr.

1/9

din 05.03.202l

Cu privire la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе
temeiul art. L4 alin. (2) lit. n) al Legii пr. 436хИ din 28.|2,2006 privind
administralia publicй 1осаlй, Legii privind finanlele publice locale пr. З9'7ХV din 16.10.2003,
Legii privind sistemul bugetai qi pro..r.rl bugetar nr. 847xIV din 24.05.1996, Deciziei
Consiliului MuniciPal UпфеПi пr.7l3 din 18,|2.2020 ,,Сu privire la aprobarea bugetului
muпiсiрiuЛui (Jпgiепi piпtru апul 202], tп а dоuа lectltrd", Regulamentului._privind
constiiuirea fondului de rеzеrvб al Primбriei Municipiului Ungheni qi utilizarea mijloacelor
acestuia, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Ungheni пr. 8/5 din Т5.|2.20]'7, cu
modificйrilb qi cobpletйrile ulterioare, deciziei consiliului Municipal ungheni пr.7lз din
tп а
|8.12.2020 ,,Cu priiire la aprobarea bugetului muпiсiрiului Uпghепi репtru апul 202],

iп

doua lecturd"\

Examin6nd demersul locuitorilor de ре str. Delegti, din muп. Ungheni, рriп саrе
solicitЙ acordarea unui suport financiar din partea administraliei publice locale Ungheni,
pentru efectuarea lucrariloi de construclie а rе!еlеlоr de gaze naturale de presiune medie qi
al
presiune joasй, in scopul gazificйrii caselor particulare de ре strada DeleEti, cost total
iucrйrilor  248976,677 |ei, conform devizului de chelduieli;
Examinind demersul pregedintelui APLP з5l3, dlui N. Rusu, din 18.01,202lprin саrе

pentru
solicitЙ acordarea unui suport financiar din partea administarliei publice locale Ungheni,
I. Сrеапgё 17,
efectuarea lucrбrilor de reparatie а apartamentului, coridor qi casa scбrii din str.
uqile,
apartamentul 129, in чrmа incendiuiui, unde au fost arse ferestrele, podea din cherestea,
VI, са
fumul а afectat perelii in coridor qi casa scйrii, au ars ferestrele 1а casa scбrii 1а nivelul
prezentat, cost
urmаrе а posibilitalifor Гtпапсiаrе limitate qi avбnd in vedere devizul de cheltuieli
privind
total al luсrйrilоr iogtz,l,Btle, procesul  verbal al comisiei de lucru diп 22.|2.2020
constatarea pagubelor produse;

Examinfind procesulverbal al comisiei excep{ionale din data 08.02.202|, cu privire la
а cedat
bazinul de арё potabiia cu capacitatea de 600 m. с., care ре data de 06.02.2021оrа 13:00
potabilа
placa de beion armat, in чrmа acestei avarii а fost intrerupta alimentarea cu арб
а consumatorilor din mun. ungheni. La momentul de fа!б stalia de tratare lucreazб in
situa{ie avariatй, qi se сеrе repara{ia bazinului avariat urgent;
Intru executur.u punctului 1 din decizia Consiliului Orй;enesc Ungheni пr. 8/1 din
26.08.2о|| ,,Cu privire lb aprobarea tarфlor репtru seryiciile de salubrizare"I
Examinind demersul directorului ёхесutiч al Fundaliei Comunitare Ungheni,
dl V. Botnari, пr. 5/1 din 24.о2.2о21, prin care Se solicitб participarea, cu contribu{ia fiпапсiаrd
de fonduri
а Consiliul Municipal Ungheni, in sumб de 150000,00 lei, la Campania de colectare
martie 
cu gепеriсu|,,imрrеuпd репtru соmuпitаtе, Editria aXIa", organizatбin perioada 01

31aprilie202|;

_.

тт l :

.

Examinбnd demersul unui grup de locuitori din oartierul Beregti, muп. Ungheni, рriп
locale
саrе solicitй acordarea unui ,"pori financiar din раrtеа administra{iei publice
ungheni, pentru efectuarea lucrйrilor de instalare а sistemului de incilzire iп interiorul bisericii
posibilitё{ilor financiare proprii
,,SfЪпtul mчсепiС Gheorghe" din acest cartier, са urmаrе а
limitate, avаnd in vedere devizul de chelduieli prezentat,
Consiliul Municipal,

DECIDE:
de la
Se alocй Suma de 24897з,б7 lei, din contul mijloacelor Гtпапсiаrе acumulate
de presiune
vаnzarea Ьuпurilоr imobile, pentru efectuarea lucrlrilor de construclie а re{elelor
medie ;i presiune joasi de gazenaturale ре strada DeleEti, muп. Ungheni,
i.i. tnvestiiia rерrеЙtб раrtе integralй а Planului de gazificare а mun. Ungheni pentru
anii202| 2022.
_
2. Se alocб Sumа de 21825,5з, Asocialiei Proprietarilor de Locuinle Privatizate 3513,
municipiul Ungheni, din contul mijloacelor Fondului de rezeryd al Primlriei Municipiului
Ugheni aprobai pentru anul 2021, cacontribulie financiarй а Primйriei Municipiului Ungheni,
а coridorului, casa scirii qi apartamentului din
рйtru efectuerea lucrйrilor de rераrа{iе capital1
_
,tr. I. Сrеапgй |7, apaftament ж. |29, nivelul vI, mun. Ungheni.
з. Se аlосб Sчmа de 185000 lei, din contul mijloacelor Fondului de rеzеrvй al
de
рrimйriеi Municipiului ugheni aprobat pentru anul 2021, pentru efectuarea lucrбrilor
de tratare а
reparalie а bazinului de Ъра poiabilй cu capacitate de 600 m. с. de la sta{ia
apei din mun. Ungheni.
4. Se аlос5 suma de 18168,00 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate
de
suplimentar iп anul zo20, pentru achitarea diferen{ei de pre{ la tariful pentru serviciile
nr. 8/1 din
saiubrizare, conform рurr.йlui 1 din decizia Consiliului Orйýenesc Ungheni
pentru perioada
26.08.201 | ,,Cu priviri la aprobarea tarфlor репtru seryiciile de solubrizare",
01.09.2020 зir.|2.2020. (lista beneficiarilor de inlesniri se апехеаzй)
5. Se alocб Suma de 150000,00 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate
а Primаriei
suplimentar in anul 202l, Funda{iei Comunitare Ungheni, са contribu{ie fiпапсiаrб
genericul
,,imрrеuпd репtru
Municipiului Ungheni 1а Campania de colectare de fonduri cu
aprilie202|.
31
,o^unitote, Ейtrй а XIa", orgartizatй in perioada 01 martie 
de la
6. Se аlосй Suma de 15000,00 lъi, din contul mijloacelor financiare acumulatepentru
Ungheni,
ydпzarea bunurilor imobile, са contribu{ie financiarб а Primlriei Municipiului
mucenic
efectuarea luсrёrilоr de instalare а sisterrцrlui de incбlzire in interiorul bisericii ,,sfflntul
Gheorghe" din mun. Ungheni.
pavliuc, contabil
7. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeqte dna Tatiana
qef al Primёriei Municipiului Ungheni.
dlui
8. Controlul asupra executбrii prezentei decizii se atribuie primarului municipiului,
Alexandru АmЬrоs.
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