RерuЬliса Moldova

Сопsiliul Мuпiсiраl Uпghепi

DECIZIE пr.3/1
din

18.06.202L

Cu privire la ехаmiпаrеа рrосеýului - verbal
muП. Ungheni
пr. 0з din 10.0б.2021аl Comisiei репtrч Situa{ii Excep{ionale din
28,12,2006 privind administratia
in temeiul art. 14 alin. (2), lit. n), z), din Legea пr. 436-XVI din
privind constituirea fondului de
publicй lосаlй сч modificaile iiъоmрtlаitе ultеrйаrе, Regulamentului
aprobat prin. decizia
rеzеrч5 al Primёriei Municipiului Ungheni 9i utilizarea mijloacelor. ry:чiu,
Municipal
Ungheni M,713
Consiliului
Consiliului Municipal Ungheni пr. 8/5 Zin s.,tz.Z017, deciziЁi
Uпghепi репtru апul 202], iп а doua
din 18.12.2 О20 ,,Сч priyi|e h aprobarea bugetului muпiсiрiuЛui
lecturd";
Comisiei pentru Situa|ii Exceptionale
дчflпd in vedere procesul - verbal пr. 03 din 10.06.202lal
din muп. ungheni, in cadrul сirеiа au fost examinate:
unui ajutor din раrtеа administra{iei
а) demersul cet. Corin Natalia, prin саrе solicita асоrdаrеа
de alunecйrile de teren din рrеаjmа
publice locale, in lеgёturё cu dеtеriоrаrЪа casei de locuit provocate
pentru Situalii Excep{ionale din
str. д. David пr. 1, mun. Unghen, luаnd act de p.op,rrr"iil" Comisiei
mun. Ungheni;
1 1, рriп сате solicita acordarea
Ь) demersul cet. Sluhinscaia Maria, locatarё de ре str. Сбрriапа
gardului deteriorat de ploile
unui ajutor din partea administrafiei publice locale, pentru reconstruclia
comisiei pentru situa{ii Excep{ionale din
ambundente din ultima реriоаdё, luбnJ act de propunerile
mun. Ungheni,
Consiliul Municipal

DECIDE:
de urgne|ё а unui spafiu
1. Se pune in sarcina Primбriei Municipiului Ungheni, indentificarea
l,
gratis, familia cbt. соriп Natalia, locuitoare de ре str. А. David nr,
locativ, temportar ii О.
mun. tingh.rri, in cadrul чпоr institu{ii publice din muп. Ungheni.
de rеzеrvб al primйriei
2. se аlосё suma de рf,пЁ 1а 4Btjoo,oo lei, din contuйijloacelor fondului
un termen
Natalia,
Municipiului ungheni, pentb achitarea contractului de chirie а familia cet. corin _2022,ре
2021'
de 12 luni, in baza сопйсtчlui de chirie prezentat, propor[ional anului bugetar
se va efectua de
2.1. дсhitаrеа рlйlii pentru serviciile comunale, pentru spa{iul locativ inchiriat,
сёtrе familia cet. Corin Natalia.
з. Se аIосё suma de 10000,00 lei din contul mijloacelor fondului de rеzеrvй al Primlriei
de ploile
Municipiului Ungheni, са contribu{ie fiпапсiаrй, pentru reconstruc[ia gardului deteriorat

.**

ambundente din ultima perioadй,
mun. Ungheni.

а cet.

SluhiпsЪаiа Maria, locuitoare de ре str, Cбpriana 11,

Responsabil de executarea prezentei decizii Se numeýte dna Tatiana Pavliuc,
contabil-9ef al Primйriei Municipiului Ungheni.
5. Controlul asupra executйrii prezentei decizii Se atribuie primarului municipiului,

4.

dlui Alexandru Ambros.
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