
Republica Moldova
Consiliul Municipal Ungheni

Primar ul M unicipiul ui Ung heni

MD - 3600, str. Nationald 7, mun. Ungheni, Republica Moldov4 tel. (236) 2-24-3'1, fax. (236) 2-31-81

DISPOZITIE nr.

din 04. ol.

Cu privire la instituirea Grupului de lucru
pentru ini(ierea procedurii de regionalizare
a serviciului public de management al de;eurilor solide

Av6nd in vedere prevederile art. 5 din Legea privind descentralizarea administrativa
nr. 435 dtn 28.12.2006; art. 14 alin. (1) din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind
administra{ia publici local6; art. 6 ahn. (2) lit. f), art. 14-17 din Legea nr. 1402 din
24.10.2002 serviciilor publice de gospoddrie comunald; art. 11 din Legea nr. 209 din
29 .07 .2016 privind deqeurile;

Ludnd in considerare politica Tlalionalf, in domeniul gestiondrii degeurilor, reflectatd
in Strategia de gestionare a deSeurilor in Republica Moldova pentru anii 2013-2027,

aprobatd prin Hotdrdrea Guvemului nr. 248 din 10.04.2013:'

Av6nd in vedere mdsurile de regionalizare a serviciilor de gestionare a degeurilor
solide, de alimentare cu apd gi de canalizare in vederea eficientizdrii modului de organizare
a serviciilor publice, reprezentdnd obiectilul general 

^nr. 
I - Sporirea coeziunii teritoriale qi

prevenirea excluziunii; obiectivul specific 2.1 - ImbundtS{irea infrastructurii tehnico-
edilitare de bazd, stabilite in Strategia Nalionald de Demoltare Regionald a Republicii
Moldova 2022 - 2028, aprobatdin datade26.0l.2022:

Tindnd cont de concluziile qi recomanddrile Studiului de oportunitate privind
extinderea serviciului de management al deSeurilor solide tn Regiunea-cheie Ungheni;

iPIn temeiul Deciziei nr. 2/5 din 04.06.2021 ,,Cu privire la aprobarea Studiului de

oportunitate, a Acordului de Asociere gi a formei de gestiune delegatd a servicului public de
manageent al degeurilor solide";

in temeiul art. 32 dln Legea privind administra{ia publicd locald nr. 436 din
28.12.2006 9i art. 17 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospoddrie comunald nr.
1402 din24.10.2002,

DISPUN:

1. Se instituie Grupul de lucru pentru inilierea procedurii de regionalizare a
serviciului public de management al degeurilor solide prin cooperare intercomunalS in
regiunea-cheie Ungheni pe baza IM ,,AVE - Ungheni" SRL, in urmdtoarea componen{d:

- Alexandru AMBROS, Primarul municipiului Ungheni,
- Dionisie TERNOVSCHI, Viceprimarul municipiului Ungheni,
- Tudor GAVRILIUC, Secretarul Consiliului Municipal Ungheni,
- Tatiana PAWIUC, contabild-gefb a Primdriei Municipiului Ungheni,
- Claudia CONIUHOV. Administratoare..AVE Uneheni" SRL.
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. - Eduard BALAN, Consilier municipal, jurist,,AVE Ungheni" SRL,
- Marian BABICI, $ef Serviciu inregishare a unit6li1or de drept Ungheni, Camera

inregishlrii de Stat .

2. Grupul de lucru, cu asistenta consultanfilor din cadrul Programului
,,EU4Moldova: Regiuni - cheie" :

- . va identifica qi analiza optiunile de regionalizare a servicitrlui public de
management al deEeurilor solide din regiunea-cheie Ungheni prin cooperare
intercomunal6

- va fundamenta modificarea formei juridice a operatorului care asigurd
managementul deqeurilor solide ln regiunea - cheie Ungheni

- va participa la toate etapele procesului de regionalizare a serviciului public de
management al deqeurilor solide.

3. Controlul asupra executdrii prezentei dispozilii mil asum.

Primarul mun. Ungheni Alexandru AMBROS
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