RершЬliса Моldоvа

Coпsiliul Мuпiсiраl Uпghепi

DECIZIE nr.5/8
din 2б.08.202l
Cu рriчirе la соfiпап{аrеа creirii Ghiqeului
Unic iп cadrul Рrimiriеi Municipiului Ungheni
АчАпd in чеdеrе necesitatea instituirii GhiEeului Unic in cadrul Primбriei Municipiului
Ungheni, drept punct unic de iпfоrmаrео consultare qi acces de depunere а cererilor de prestare а
serviciilor publice administrative 9i de recep{ionare а rezultatului prestйrii, asigurбnd in acest fel
indeplinirea tuturor cerin{elor legisla{iei privind oblinerea actelor permisive;
in temeiul Memorandumului de iпlеlеgеrе semnat intre Programul Naliunilor Unite
pentru Dezvoltare Ei Municipiul Ungheni, din 29.03.202l, privind asigurarea соlаЬоrйrii
eficiente intre Рйr!i, in scopul creбrii condiliilor necosare qi institu{ionalizйrii Ghiqeului Unic in
municipiul Ungheni, qi Anexa пr.1 la Memorandum, саrе prevede rolurile ;i responsabilitй{ile
Рй(ilоr;
Avind in чеdеrе suportul financiar oferit de Programul ,,EU4Moldova: Regiunicheie",
finan{at de Uniunea Europeanб Ei implementat de cёtre PNUD Ei UNICEF Moldova in
municipiile Ungheni qi Cahul gi localitёlile din cele douё raioane in perioada2}I9  2024;
in temeiu| art. 14 alin. (2), lit. 1) 9i lit. n) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind
administraliapublicё localй qi art.28 al Legii пt.397 din 16.10.2003 privind finan{ele publice
locale, cu modificйrile qi completбrile ulterioare,
Consiliul Municipal Ungheni,

DECIDE:
1. Se арrоЬё Меmоrапdumul de iпlеlеgеrе iпtrе Programul Nа|iuпilоr Uпitе репtru
Dezyoltare si Мuпiсiрiul Uпghепi privind asigurarea colaborбrii in scopul creёrii condiliilor
necesare qi institutionalizйrii Ghiqeului Unic in municipiul Ungheni. (se апехеаzб)

2. Se imputerniceqte Primarul mчп. Ungheni, dl Alexandru AMBROS sй

semneze

Меmоrапdumul de iпlelegere tпtrе Programul Nа|iuпilоr Uпitе репtru Dezyoltare si Мuпiсiрiul
Uпghепi.
3. Se арrоЬб cofinan{area а minimum 10% din costul lucrйrilor de repara{ie, renovare qi
amenajare а oficiilor/spa{iilor identificate destinate activitбlii Ghi;eului Unic, precum qi а

accesului сбtrе Ghiqeul Unic, inclusiv сu respectarea cerinlelor de asigurare
реrsоапеlоr cu deficienle locomotorii.

а

accesului

4. Primarul municipiului Ungheni, dl Alexandru AMBROS, ча propune modificйrile
песеsаrе iп bugetul local pentru а asigura соГtпап{аrеа qi ча informa Consiliul Municipal
Ungheni privind сrеаrеа gi implementarea Ghiqeului Unic in cadrul Primйriei Municipiului
Ungheni.
5. Contabilulgef al Primйriei Municipiului Ungheni, dna Tatiana PAWIUC, va asigura
planificarea resurselor financiare necesare in bugetul local pentru соfiпап{аrеа proiectului de
croare а Ghi;eului Unic in cadrul Primёriei Municipiului Ungheni, implementat cu suportul

Programului,,EU4Moldova: Regiunicheie".

6. Primйria municipiului Ungheni, ча definitiva qi va рrорuпе pentru examinare qi
арrоЬаrе Consiliului Municipal Ungheni pachetul de documente necesar pentru сrеаrеа
Ghiqeului Unic, inclusiv, Regulamentul de organizare qi funclionare, organigrama Ei statele de
personal, Manualul Ореrаliопаl
Ghigeului Unic.

;i alte

documente necesare pentru organizarea qi func{ionarea

7. Controlul asupra execut5rii prezentei decizii se pune in seama primarului municipiului

Ungheni, dlui Alexandru AMBROS.

Pre;edintele qedi

secretaral
consiliului М,

Sergiu CATER

GЛVKILIUС

