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al audierii publice a proiectului bugetului municipiutui ungheni pe anul2022

La audierea pubrica a proiecturui bugetului municipiului ungheni pe anul 2022 au participar 3a

persoane, reprezent;fi ai prim'riei municipiului 
'ungheni 

Ei instituliilor publice din gesdrne-

oNG-urilor, Grupurilor de Iniliativd locald, sectorului de afaceri, consilieri municipali'

Svetlana Ciobanu, director Ip CRDDLR, moderatoqrea audierii publice, a ficut o introducere

prin care u **1ui ug;rrou qi regurile audierii pubrice a proiectului bugenrlui municipiului

Ungheni pe anul 2l22,"inspecial m-enlionand cd la acest eveniment pubtic vor fi oferite detalii cu

priiire la structura qi prioriialile bugetului municipal elaborat.

Alexandru Ambros, primarul municipiului ungheni, a adresat un cuvdnt de salut celor prezengi la

audierea pubric6 gi I f...irat cd proiectul bu"getului care va ft prezentat a fost pregdtit intr-un

format accesibil. Astfel, din inform a\ia carerrJfi pr.r".rtatE" fiecare cetalean al mun' Unglreni va

putea inlelege ,.rrn 
"rt. 

format bugetul muniiipal pe anul 2022' De asemenea' ddnsul a

menlionat faptul c4 proiectul bugetului include suma totald a veniturilor proprii (impozite'

incasari prestare ,"*i.ii, taxe locale) qi transferurilor de la bugetul de stat' Pentru anul2022la

bugetul municipal se preconizeazdacumularea veniturilor proprii in sumd de 56'692'100 lei'

fiind in cregtere comparativ cu suma aprobatd pe anul 2021'

pavliuc Tatiana, contabil-qef primdria municipiului Ungheni, a prezentat proiectul bugetului

municipiului ungheni pe anul 2022. Ddnsa a minlionat cd.ra elaborarea proiectului de buget s-a

linut cont de necesitatea asigurdrii unui echilibru bugetar, printr-un cadru de cheltuieli

corespunz'tor resurselor disponibile, prin sporirea eficacitafi qi eficienlei cheltuielilor publice,

larFt a admite crearea datoriilor in sistemul bugetar. De asemenea, a prezenlat publicului

informalii concrete despre proiectul u"g.t"r"i muni-cipiuf i ungheni pe anul 2022 cue constituie

123162,2 mii lei, dintre care 66,470",100 lei - transferuri de la bugetul de stat (5a%) Ei

56,6g2,!00lei (a6 %) - venituri proprii. Au fost prezentate structura veniturilor proprii Ei

cheltuielile planifrcate pe anul ZOZZ pei iistitulii subordonate primdriei municipiului Ungheni, a

fost descrisi d.tuliut uuii"tut.u taxelor locale care uffneazd sdfre incasate'

Mai multe persoane au luat cuvdntul qi qi-au expus opinia fa16 de prioritalile bugetare, precum qi

au adresat intreb6ri de clarificare privind ,rn.l. urpe.ie ale bugetului. Propunerile participanlilor

sunt incluse in acest proces verbal:

varvariuc Galina, administratorul CMM ,,Regina Maria", a propus ca-unele resurse financiare

sd fie repartizate pentru beneficiarii institufiei care provin din familii social-vulnerabile' in

contextul apropierii sarbdtorilor oe iama. o alt6 sugeitie, ar fi scutirea {e 
plata a copiilor din

famili'e sus menlionate pentru u p.r,.u beneficia de activitalile din cadrul $colii de Arte Plastice,

Scolii de Muzici etc.



'''l

Pavliuc Tstiana, contabil-;ef Primdria municipiului Ungheni, a specificat cd in baza unui

demers argumentat din partea dnei G.Varvariuc, propunerea datd se poate pune pe ordinea de zi a

gedinfei Consiliului Municipal, iar conform deciziei Consiliului Municipal aceqti copii pot fi

scutili de unele pl61i/taxe.

Gavriliuc Lucia, aministratorul IP ,,Stelu1a", a semnalat cd pentru institulia preqcolarl condusi

de dumneaei, prioritarf, este reparalia capitald a intregii clSdiri, deoarece se afla intr-o stare

deplorabil6.

Pavliuc Tatiana, contabil-;ef Primdria mun. [Jngheni, a menlionat cd in bugenrl municipal

pentru anul2022 sunt preconizate L500.000,00 lei pentru reparclia acoperiqului Si a unei glrpe

ip ,,St.lu1a". Reparalia capitalA a intregii cladiri necesitd o sumd colosald, de care Primdria

municipiului Ungheni nu dispune la moment.

Ternovschi Dionisie, viceprimarul municipiului Ungheni, a remarcat cE o problemi importanta

este optimi zarea cheltuielilor privind serviciile de energie termic6, iar rezolvarea acesteia ar fr

anveloparea tuturor instituliilor subordonate. La momentul actual, Primlria este in cdutarea

resurselor extrabugetare Ei investitorilor pentru rczolvarca acestei probleme.

Alexandru Ambros, primarul municipiului (Ingheni, arelatat cd procedura de acceptare de c6tre

investitori a proiectllor poate sd dureze Ei c6{iva ani. Pentru anul2022 se preconizeazi sa t-re

implementat un proiect cu finan{are de la Uniunea Europeand privind dezvoltarea turismului 9i

anume crearea unui centru de informare turistic[ in centrul municipiului Ungheni, procurarea de

echipamente, construirea unui WC public. in anul 2022 va incepe qi un proiect transfrontalier

foarte important de mobilitate urband, care prevede construirea pistelor de bicicliqti pentru

locuitorii municipiului. in cadrul altui proiect (GIZIUE), in anul 202I au fost reabilitate $i

extinse sistemele de aprovizionare cu apd gi canalizare in unele zone din municipiul Ungheni,

valoarea lucrarilor fiind aproximativ de 55 mln. lei, iar pentru anul 2022 se preconizeazd ca

segmentele de strdzi din aceste zone sd fie asfaltate.

Svetlana Ciobanu, director IP CRDDLR, moderatoarea audierii publice, a menlionat despre

faptul cd o parte din taxele in Fondul Rutier, pentru folosirea drumurilor de c6tre autovehiculele

inmatriculate in Republica Moldova, conform legislaliei in vigoare vor continua sd fie

repartizate autorit6lilor publice locale de nivelul I, respectiv vor creqte resursele financiare

destinate repara{iei drumurilor locale. in anul 202I,in cadrul proiectului ,,Dezvoltarea serviciilor

educalionali pentru copii qi adolescenli in Cahul qi Ungheni " implementat de UNICEF din

programul ,, Eu4Moldova: regiuni-cheie", instituliile preqcolare din municipiul Ungheni au

beneficiat de dotdri necesare pentru diverse activitdli.

Cucuruzac Emilia, aministratorul IP"GugLtyd"o a specificat necesitatea construirii unui bazin de

inot pentru copii cu cerinfe speciale/dizabilit4li, care ar putea fi accesibil tuturor copiilor din

diferije institufii. Este realizat un proiect tehnic, suma estimativd a construcfiei fiind de 80000

euro.

Svetlana Ciobanu, director IP CRDDLR, moderatoareq audierii publice, a remarcat cd dac6

prim6ria nu are capacitatea financiar6 de a implementa proiectul dat, acesta ar putea fi' realizatla

scara intregului oraq de cdtre un investitor privat. Pentru aceasta ar trebuie de identificat

investitori, care ar aloca mijloace financiare pentru rcalizarca acestui proiect.

Baran Valentin, administratorul $colii Sportive, a informat cd este necesard reparafia clddirii 9i

anume a relelelor de utilitaf, deoarece cdnd cad precipitalii in subsolul clddirii se acumuleazd

ap[. De asemenea, a propus prevederea in buget a unor sume de bani pentru suslinerea

sportivilor de perfoman!6.



Cladicov Anatolie, administratorul Stadionului Central Municipal, a relatat cd a aplicat la

proiecte privind reparafia capitald a iluminatului stadionului, pentru a desfrEura activitdli

sportive qi pe perioada nocturnd. Mai este necesar de investit in transformarea vsstiarului, dar

reparalia acestuia impune sume enorrne de finanle, din aceastd cauzd a solicitat sprijin frnanciar

gi din partea Consiliului Raional Ungheni, deoarece dezvoltarea Stadionului Municipal va

contribui la desfbqurarea activitdlilor municipale qi raionale.

Svetlana Ciobanu, director IP CRDDLR, moderatoarea audierii publice, a menlionat despre

faptul cd pentru unele necesitSli solicitate de cdtre administratorii institugiilor subordonate se pot

gdsi surse financiare, iar in cazul in care aceste necesitdli depiqesc posibilitalile financiare ale

Primdriei - se recomandd atqagerea surselor financiare de la donatori externi.

Alexandru Ambros, primarul mun. Ungheni, la incheierea audierii publice a precizzt cd

implementarea proiectelor atrage dupd sine transformarea imaginii municipiului Ungheni li prin

urrnare trebuie sd fim intr-o permanentd cdutare de investitori pentru a rdspunde acestui

deziderat. Realizarea proiectului care se implementeazdla moment privind reparalia sistemului

de iluminat stradal din municipiul Ungheni va asigura optimizarca cheltuielilor privind energia

electricd, iar economia dati va putea fi repartizatd in alt domeniu. TotodatS" este necesar de a se

implica gi locuitorii municipiului gi a adresat rugdmintea sd fie achitatd taxa localS prirind

amenajarea teritoriului. Suma acumulatd urmeazd sd fie direclionatd spre amenajarea/reparagia

curlilor din municipiul Ungheni. Ca urmare audierii publice desfrgurate, cele mai argumentate

propuneri ale participanlilor vor fi analizate Ei luate in considerare la examinarea qi aprobarea

proiectului bugetului municipiului Ungheni pe anul 2022 in cadrul qedinlei Consiliului

Municipal.

Tatiana Racovi16, specialist in probleme investilionale

Primdria mun. Ungheni, secretar audiere publicd


