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DECIZIE пr.614
din 29.10.202|

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii пr. 436-хVI din 28.|2.2006 privind
administralia publicб localб, Legii privind Гrпап{еlе publice locale ш. 397-XV din lб.10.2003,
Legii privind sistemul bugetar qi procesul bugetar nr. 847-xIV din 24.05.1996, Deciziei
Consiliului MuniciPal Ungheni пr.7l3 din 18.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea bugetului
muпiсiрiuЛui Uпghепi репtru апul 202], iП а doua lecturd"o Regulamentului privind
constituirea fondului de rеzеrчё al primlriei Municipiului ungheni qi utilizarea mijloacelor
acestuia, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Ungheni nr.8/5 din |5.|2.2017, сu
modificбrile qi completйrile ulterioare, deciziei Consiliului Municipal Ungheni пr. 7l3 din
|8.12.2020 ,,Сч privire la aprobarea bugetului muпiсiрiului Uпghепi репtru апul 2021, |п а

in

doua lecturd";
intru executarea punctului 1 din decizia consiliului or69enesc ungheni nr. 8/l din
26.08.201 | ,,Сu privire la aprobarea tarфlor репtru seryiciile de salubrizare";
Examinind demersul locuitorilor de ре str. zamfir Аrьоrе qi str. Burebista, din muп.
ungheni, prin care solicitё асоrdаrеа unui suport fiпапсiаr din partea administraliei publice
locale ungheni, pentru еfесtuаrеа luсrйrilоr de construc}ie а re{elelor de gaze naturale de
lei,
presiune joasй, in scopul gaziflrcбrii caselor de ре aceste strбzi, cost total а1 lucrйrilor 97000
qi 42000
сопfоrm devizului de cheltuieli, inclusiv - 55000 lei, costul lucrйrilor ре str. Burebista
lei, costul lucrбrilor ре str. ZаmГtr Arbore;
Examinind demersul administratorului i.M. ,,Ара-Сапаl" din Ungheni, dlui Р. Scutaru,
prin care solicitй acordarea unui suport financiar din раrtеа administra}iei publice locale
Ungheni, pentru reabilitarea re{elelor de арй potabilЁ de ре str. Doina, str. Meqterul Manole, strla Lчсеаftrul qi str-la

luсrбrilоr

-

Miorila din muп. Ungheni, ре о lungime totalё de 907 metri, cost total

а1

254724,19 lei,

Consiliul Municipal,

DECIDE:
1. Se аlосб Suma de 41485,00 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate
de
suplimentar in anul 202l, pentru achitarea diferen{ei de pre! la tariful pentru serviciile
salubrizare, сопfоrm punctului 1 din decizia consiliului Оrбqепеsс ungheni nr. 8/1 din
perioada
26.08.201 | ,,Сu privire la aprobarea tarifelor репtrч seryiciile de salubrizare", pentru
01.01

.20z| - з0.09.202l . (lista beneГtciarilor de inlesniri se апехеаzё)

la
2. Se аlосй Suma totalй de 48500,00 lei, din contul mijloacelor financiare acumulate de
de
чбпzаrеа bunurilor imobile, са contribulie fiпапсiаrб а ApL, pentru efectuarea luсririlоr

construclie

а re{elelor de

presiune

joasl de gaze naturale ре str. ZаmГtt АrЬоrе qi

str.

Burebista
Burebista, mun. Ungheni, inclusiv - 27500,00 lei, pentru efectuarea lucrбrilor ре str.
qi 21000,00 lei, pentru efectuarea lucrбrilor ре str. Zаmfir АrЬоrе.

Suma de 241994,83 lei, t.M. ,,Ap6-Cana1" din Ungheni, din contul
mijloacelor financiare acumulate de la vёnzarea Ьuпurilоr imobile, pentru efectuarea lucrбrilor
de reabilitarea а re{elelor de арё potabilб de ре str. Doina, str. Meýterul Мапоlе, str-la
Luсеайrul Ei str-la Miorila din mчп. Ungheni.

з. Se аlосй

pavliuc, contabilз. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeqte dna Tatiana
;ef al Primйriei Municipiului Ungheni.

4. Controlul asupra executбrii prezentei decizii se atribuie primarului municipiului,
dlui Alexandru Ambros.
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