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DECIZIE пr,7l7
din 17.12.202l

Cu privire la аlосаrеа mijloacelor financiare

in temeiul art. |4 alin. (2) lit. п) din Legea пr. 436-XVI din 28.|2.2006 privind
administra{ia

publici localё, Legii privind finanlele publice locale пr. 397-хV din 16.10.2003,

Legii privind sistemul bugetar 9i procesul bugetar пr. 847-XIV din 24.05.1996;
iп scopul sus{inerii financiare а implementйrii proiectelor comunitare:
_ ,,Municipiul Ungheni. Repere culturale ре acorduri muzicale", GIL Acord;
- ,,Inspirй Ungheniul prin Аrtа"о IP ýcoala de arte plastice ,,Raisa Cojocaru";
- ,,Sб popularizбm cultura qi istoria Ungheniului nostru drag!",AO ,,Poarta Deschisй";
Examinбnd demersul locuitorilor blocului locativ, cu 5 etaje, de ре str. Unirii 3А, din

mun. Ungheni, рriп саrе solicitЙ асоrdаrеа unui suport financiar din

partea

administra{iei publice locale ungheni, репtru efectuarea expertizei tehnice а acestui bloc locativ,
_
iп legiturб cu starea avariatй а subsolului, cost total al luсrбrilоr |96L7,00 lei;

Examinбnd demersul cet. Соriп Natalia, domiciliatй ре str. Аurеl David пr. 1,
mun. Ungheni, procesul-verbal al Comisiei pentru Situalii Exceplionale din mun. Ungheni, in
cadrul сбrеiа а fost examinat demersul cet. corin Natalia, in legбturй cu deteriorarea casei
locuit, provocate de alunecёrile de teren, а malului stAng al rAului Prut, ре sectorul str. А. David
пr. 1 qi, ачбпd in чеdеrе propunerile Comisiei pentru Situa{ii Excep{ionale din muп. Ungheni,
dispozi{ia preqedintelui Parlamentului Republicii Moldova, dlui Igor Grosu, preqedintelui
Consiliului Raional Ungheni, dlui Ghenadi Mitriuc,
Consiliul Municipal,

DECIDE:
lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate suplimentar
in anul 202l,ca contribulie а Primбriei Municipiului Ungheni, pentru implementarea proiectului
comunitar ,,Municipiul Ungheni. Repere culturale ре acorduri muzicale", de GIL Acord
(valoarea totalб а proiectului de 50120 lei).
1. Se аlосё Suma de 5000

2. Se аlосй Suma de 10000 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate
suplimentar in anul 2о21, са contribu{ie а Рrimйriеi Municipiului Ungheni, репtru
implementarea proiectului comunitar ,,Inspirй Ungheniul рriп Аrtа", de ýcoala de arte plastice
,,Raisa Cojocaru" (valoarea totalб а proiectului este de 47500 lei).

з. Se аlосй Suma de 5500 lei, din contul mijloacelor taxelor locale acumulate suplimentar
in anul 2О21,са contribulie а Primйriei Municipiului Ungheni, pentru implementarea proiectului
comunitar ,,Sй popularizбm cultura qi istoria Ungheniului nostru drag!", de АО ooPoarta
Deschisй" (чаlоаrеа total[ а proiectului este de 4'7 120 lei).
4. Se аlосi Suma de 19617,00 lei, din contul mijloacelor bugetare planificate pentru anul
2022, са contribulie financiarй а Primйriei Municipiului Ungheni, pentru efectuarea expertizei
tehnice а blocului locativ, cu 5 etaje, de ре str. Unirii 3А, din muп. Ungheni.

5. Se аlосё suma de 290040,0 lei, din contul mijloacelor bugetare planificate pentru
anul 2022, pentru efectuarea prospec{iunilor geotehnice Ei hidrologige cu calculul
stabilitДlii malului sting al rбului Prut, ре sectorul str. А. David пr. 1.

pavliuc, contabil6. Responsabil de executarea prezentei decizii se numegte dna Tatiana
;ef al Primйriei Municipiului Ungheni.
7. controlul asupra executйrii prezentei decizii se atribuie primarului municipiului, dlui
Alexandru Ambros.
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