
Republica Moldova

Coпsiliul Municipal Uпghепi

DECIZIE пr.ll2
din t|.03.2022

Cu privire la арrоЬаrеа Listei bunurilor/serviciilor

рrорriеtаtе а municipiului Ungheni рrорusе parteneriatului public-privat

дчбпd in vedere са parteneriatul public - privat reprezinta un instrument esential de

аtrаgеrе а investi{iilor private in infrastructura publicй, de сrеаrе а oportunitalilor de аfасеri

репtru sectorul privat qi de optimizare а саlitацii serviciilor publice рriп stabilirea uпоr сеriпtс

fа|й de partenerii privali de а contribui cu solulii inovative ;i la preluri rezonabile economic si

financiar;
Luind in considerare Suportul financiar oferit de Рrоgrаmul ,,EU4Moldova: Regiuni-

cheie'o, finanlat de Uniunea Еurореапё ;i implementat de сйtrе PNUD qi IJNICEF Moldova in

municipiile Ungheni qi Cahul qi localitбtrile din cele douЁ raioane iп perioada2019 - 2024;

in temeiul art. 15 Ei art.25 din Legea пr. l79-хU din 10.07.2008 cu privire la

parteneriatul public-privat, precum Ei in corespundere cu prevederile аrt. l4 alin. (2) lit. Ь), с),

d), art. 29 alin. (1) lit. j') ;i 12; ain Legea пr.436 din 28.12.2006 cu privire la administratia

publicё localй, cu modificйrile qi completбrile ulterioare,

Consiliul Municipal Ungheni,

DECIDE:

1. Se арrоЬб Lista Ьuпurilоr proprietate а muпiсiрiului Uпghепi propuse parteпeriatului

public-privat, iпсlusiч а obiectivelor acestora, сопгоrm anexei пr. l la prezenta decizie.

2. Se арrоЬi Lista lucrdrilor ,li serviciilor de iпteres public muпiсiраl propuse

parteпeriatului public - privat, iпсlusiу а obiectivelor acestora, conform anexei пr,2 |а prezenta

decizie.

з. sectretarul consiliului Municipal ungheni, va asigura publicarea ре site-ul oficial al

Рrimйriеi Municipiului Ungheni, altor Surse de mediatizare, а Listei Ьuпurilоr proprietate а

muпiсiрiului Uпghепi propuse parteпeriatului public-privat, iпclusiy а obiectivelor acestora tri

Listei lucrdrilor si serviciilor de iпteres public muпiсiрiаl propuse parleпeriatului puhlic, -

privat, iпclusiy а obiectivelor acestora qi transmitea sрrе iпfьrrпаrе Agen{iei Рrорriсtйtii I'ublicc

qi altor institu|ii abilitate iп dorneniul atrageriii investiliilor .

4. partenerul public desemnat, altul decбt Рrimйriа Municipiului ungheni, va соlаьоrа

imрrеuпй cu Рrimбriа Municipiului ungheni qi va face parte din cadru| Grupului de lucru

репtrч iпiУiеrеа si dezvoltarea proiectelor de parteпeriat public - privat, aprobat рriп Dispozilia

primarului municipiului Ungheni пr. ЗЗ8-02l|-7 din 06.|2.2021 qi va inilia, dezvolta ;i
irnplementa proiectul investilional prin aplicarea meoanismului de раrtепеriаt public-privat.
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5. Contabilul-;ef al Рrirпйriеi Municipiului Ungheni va identiflca oportunitйli de tiпапlаrе

sau va asigura planificarea resurselor fiпапсiаrе necesare in bugetul local pentru еlаьоrаrеа

studiilor de fezabilitate qi а dosarelor de proiect pentru propunerile de proiecte de parteneriat

public - privat prioritare pentru municipiul Ungheni.

6, Gruрul de lucru creat репtru iпitriеrеа si dezvoltarea proiectelor de parteпeriat public

- privat va elabora caietul de sarcini (inclusiv termenii de rеfеriп!й qi criteriile) pentru

achizi[ionarea serviciilor de consultan{й а experlilor independen{i ;i/sau а companiilor private

pentru prestarea serviciilor de elaborare а studiilor tehnico-economice ;i а proiectelor de

contract pentru propunerile de proiecte de parteneriat public-privat, la necesitate.

7. Studiile de fezabilitate чоr fi сооrdопаtе cu Grupul de lucru creal репlru iпilierc,tt si

dezyoltarea proiectelor de parteпeriat public - privat ;i aprobate рriп Dispozilia l)rirnarului

rnunicipiului Ungheni, ulterior fiind prezentate Consiliului Municipal lJngheni репtru

argumentarea oportunitalii de dezvoltare а proiectului investilional рriп parteneriat public-privat

9i aprobate prin decizia Consiliului Municipal Ungheni.

8. Controlul asupra executйrii prezentei decizii Se pune in seama Primarului municipiului

Ungheni, dlui Alexandru AMBROS.

Sergiu СА'ГВ]R

Tudor GAVNLIUC


