
1 

 

 

 

         PROIECTE DE DECIZII 

 

REPUBLICA  MOLDOVA 
 

CONSILIUL MUNICIPAL UNGHENI 

 
                                                             

ORDINEA DE ZI:  

 

1. Cu privire la corelarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2022 

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef 

 2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

Raportor: I. Galșca, viceprimar, T. Pavliuc, contabil-şef  

3. Cu privire la finanțarea Proiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei municipiului 

Ungheni”  

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef 

4. Cu privire la  aprobarea repartizării profitului net anual al ÎM ,,Servicii Comunale 

Ungherni” din Ungheni 

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef 

 5. Cu privire la aprobarea repartizării profitului net anual al ÎM ,,Biroului de Proiectări, 

Arhitectură și Sistematizări or. Ungheni” 

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef 

 

 

 

I. Cu privire la corelarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2022 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 –  XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Legii finanţelor 

publice şi responsabilităţii bugetar–fiscaler nr. 181 din 25.07.2014, Legii bugetului de stat pentru anul 

2022 nr. 205 din 06.12.2021, scrisorii Direcției Finanțe Ungheni nr. 28 din 18.05.2022, Consiliul 

Municipal  

 

DECIDE: 

 

         1. Se corelează bugetul municipiului Ungheni pentru anul 2022, la partea de venituri în sumă de 

5215500,00 lei şi la partea de cheltuieli în sumă 5215500,00 lei, conform anexelor nr. 1 - 2 la  prezenta 

decizie.  

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Tatiana Pavliuc, contabil-şef, 

contabil-șef al Primăriei Municipiului Ungheni. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului mun. Ungheni, dlui 

Alexandru Ambros. 

 

 S-a votat: Pentru – ; Împotrivă –  ; S – au abţinut – . 
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Anexa nr. 1 

                                                                                                                          la decizia Consiliului  Municipal 

                                                                                                                                                                                 nr. 3/1  din 24.05.2022 

 

                     Corelarea  părţii de venituri a bugetului  mun.Ungheni pe anul 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Denumirea Cod            Eco Resurse generale 
Resurse 
fonduri 
speciale 

Resurse 
atrase       de 

instituție 

Resurse 
atrase 
pentru 

proiecte 

TOTAL 
 (lei)  

    100 296 297 298   

Transferuri  cu destinație 
specială pentru învățămîntul 
general 

191211 

5116500       5116500 

Transferuri  cu destinație 
specială pentru școli sportivă 

191213 
99000       99000 

Total   5215500 0 0 0 5215500 

          
                                                                                                                                                                                                Anexa nr. 2 

                                                                                                                          la decizia Consiliului  Municipal 

                                                                                                                                                                             nr. 3/2  din 24.05.2022 

 
                    Corelarea părţii de cheltuielii a bugetului  mun.Ungheni pe anul 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Denumirea  
Cod            
Eco 

 Servicii 
de stat  cu 
destinaţie 
generală  

01 

Protecți
a 

mediului                               
05 

Gospodă        
ria 

serviciilor 
comunale            

06 

Cultura,  
sport, 
tineret, 
culte şi 
odihnă             

08 

Învăţă      
mînt              
09 

Servicii      
în 

domeniul 
economiei          

04    

Prote
cţie  

socia
lă           
10 

TOTAL 
(lei) 

Energie  electrică 222110       22000 650400     672400 

Gaze 222120       77000 663200     740200 

Energie termică 222130         2900600     2900600 

Procurarea produselor 
alimentare 333110         902300     902300 

Total   0 0 0 99000 5116500 0 0 5215500 

 

II. Cu  privire  la  alocarea  mijloacelor  financiare 

 

În  temeiul  art.  14  alin.  (2)  lit. n)  din Legea  nr.  436 –XVI  din  28.12.2006  privind  

administrația  publică,  Legii  privind  finanțele  publice  locale  nr. 397-XV din 16.10.2003,  Legii 

privind  sistemul  bugetar  și  procesul  bugetar  nr.  847-XIV  din  24.05.1996,  Decizie  Consiliul  

Municipal  Ungheni  nr.  7/3  din  17.12.2021  ,,Cu  privire  la  aprobarea  bugetului  municipiului  

Ungheni  pentru  anul  2022,  în  a  doua  lectura”; 

Examinând demersurile locuitorilor blocului locativ de pe str. A. Boico 9, str. N. Iorga 48,                       

str. M. Eminescu 65, str. M. Cebotari 90,  mun. Ungheni, procesul-verbal nr. 2 al Comisiei pentru 

Situații Excepționale din mun. Ungheni în care se constată că în rezultatul vântului puternic din luna mai 

2022 au fost deteriorate acoperișurile blocurilor locative: de pe str. A. Boico 9, 41 foi ardezie,                     

str. N. Iorga 48, 30 foi ardezie și 0,25 m.c. de cherestrea, str. M. Eminescu 65, 15 foi ardezie                      

str. M. Cebotari 90, 5 foi de ardezie și, având în vedere propunerea Comisiei pentru Situații 

Excepționale din mun. Ungheni de alocare de către autoritățile administrației publice locale a sumei de 

17055,00 lei, pentru procurarea materialelor de construcție necesare la lichidarea consecințelor 

calamității naturale menționate, Consiliul Municipal 

 

DECIDE: 

 

1. Se alocă suma de 17055,00 lei, din fondul de rezervă al Primăriei Municipiului Ungheni,  

pentru procurarea a 91 foi de ardezie ardezie și 0,25 m.c. de cherestrea, necesare pentru repararea 

acoperișurilor urătoarelor blocuri locative din mun. Ungheni, care a fost deteriorate în urma calamității 
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naturale/vântul puternic din luna mai 2022, inclusiv: 

 

 - 41 foi de ardezie, bloc locativ de pe str. A. Boico 9,  

 - 30 foi de ardezie și 0,25 m.c. de cherestrea, bloc locativ de pe str. N. Iorga 48, 

 - 15 foi de ardezie, bloc locativ de pe str. M. Eminescu 65,  

 - 5 foi de ardezie, bloc locativ de pe str. M. Cebotari 90. 

 

2.  Responsabilă  de  executarea  prezentei  decizii  se  numește  dna Tatiana Pavliuc,              

contabilă-șefă a Primăriei Municipiului Ungheni. 

 3. Controlul  asupra   executării  prezentei  decizii   se  atribuie  primarului  mun.  Ungheni,       

d-lui  Alexandru  Ambros. 

 

S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă –  ; S-au abţinut – . 

 

III. Cu privire la finanțarea Proiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei municipiului 

Ungheni”  

 

Având în vedere conceptul de reconstrucție și revitalizare a Centrului municipiului Ungheni și 

intervențiile de reconstrucție a Pieței Independenței, sprijinite de Programul „EU4Moldova: Regiuini – 

cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF Moldova;  

Luând în considerare deschiderea autorităților publice locale din municipiul Cluj-Napoca de 

cofinanțare a  Proiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei Municipiului Ungheni”, care prevede 

lucrări de amenajare și îmbunătățirea accesului către sediul Primăriei Municipiului Ungheni;  

În baza Ordinului comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației 

publice, și ministrului finanțelor publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare 

prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, 

aduse de Ordinul 5169/27.06.2018 privind modificarea  Anexei  la Ordinul nr. 1120/1030/2014; 

În temeiul Înțelegerii de cooperare între orașul Ungheni, raionul Ungheni din Republica Moldova 

și municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj din România aprobată potrivit Deciziei Consiliului Orășenesc 

Ungheni nr.7/2 din 13.10.2016; 

În scopul dezvoltării unui cadru practic pentru transfer de bune practici și schimb de experiență 

între municipiile înfrățite Cluj-Napoca și Ungheni;  

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. j), k) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Municipal Ungheni, 

  

DECIDE: 

 

1. Se aprobă implementarea Proiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei Municipiului 

Ungheni” de către Primăria Municipiului Ungheni pe parcursul anului 2022. 

2. Se solicită cofinanțarea în valoare de 500 000 RON de la Consiliul Local al Municipiului Cluj-

Napoca pentru implementarea Proiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei Municipiului Ungheni”. 

3. Costurile neeligibile precum şi alte costuri suplimentare care vor apărea pe parcursul 

implementării Proiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei Municipiului Ungheni” vor fi suportate 

de Primăria Municipiului Ungheni.  

4. Se numește responsabil de implementarea Proiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei 

Municipiului Ungheni” viceprimarul municipiului Ungheni, Dionisie Ternovschi.  

5. Se aprobă modelul de Acord de finanțare a Proiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei 

Municipiului Ungheni” care va fi încheiat între Primăria Municipiului Ungheni și Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca (se anexează). 

6. Se mandatează Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni, să semneze Acordul de 

finanțare a Proiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei Municipiului Ungheni”. 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului municipiului Ungheni, 

Alexandru Ambros. 
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S-a votat: Pentru –  ; Împotrivă –  ; S-au abţinut – . 

 
Anexă 

                                                                                                                          la decizia Consiliului  Municipal 

                                                                                                                                                                                 nr. 3/3 din 24.05.2022 

 

 
 

 
 
 
 
 

ACORD DE FINANȚARE 

Nr. ______________ 
 
Încheiat între: 
 
1. Primăria Municipiului Ungheni, str. Națională 7, MD – 3600, municipiul Ungheni, Republica 
Moldova, cod de înregistrare fiscală 1007601001787, în calitate de beneficiar pentru proiectul 
„Reconstrucția Scuarului Primăriei Municipiului Ungheni”, reprezentat legal de domnul Alexandru 
AMBROS, având funcția de Primar al municipiului Ungheni, 
pe de o parte, 
și 
2. Primăria Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților 3, cod de înregistrare fiscală 4305857, în calitate 
de cofinanțator pentru proiectul „Reconstrucția Scuarului Primăriei Municipiului Ungheni”, 
reprezentat legal de domnul Emil BOC, având funcția de Primar al municipiului Cluj-Napoca. 
 
În baza Înțelegerii de Cooperare între municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj din România și orașul 
Ungheni, raionul Ungheni din Republica Moldova aprobată potrivit Deciziei Consiliului Municipal 
Ungheni nr.7/2 din 13.10.2016 și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr.538 din 
23.09.2016, părțile au convenit la încheierea prezentului Acord de finanțare cu privire la 
implementarea Proiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei Municipiului Ungheni”, aprobat 
potrivit Deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 3/3 din 24.05.2022 și Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Cluj-Napoca nr.________din______________.  

 
Articolul 1. Obiectul acordului de finanțare 
 

Implementarea subproiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei Municipiului Ungheni”, parte a 
proiectului „Reconstrucția și revitalizarea Centrului municipiului Ungheni”. 
 
Articolul 2. Durata acordului de finanțare 
Acordul de finanțare intră în vigoare începând cu data aprobării deciziei Consiliului Municipal Ungheni cu 
privire la subiectul menționat. 
Acordul de finanțare este valabil până la data de 31 decembrie 2022. 
 
Articolul 3. Valoarea proiectului 

Valoarea totală a proiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei Municipiului Ungheni” care face 
obiectul finanțării este de 120 507, 70 EUR, din care suma de 500 000,00 RON, finanțată de 
către Primăria Municipiului Cluj-Napoca din România va fi folosită exclusiv pentru implementarea 
subproiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei Municipiului Ungheni”, iar diferența de până la 22 
558,62 EUR va fi finanțată de către Primăria Municipiului Ungheni din Republica Moldova. 
  
Articolul 4. Responsabilitățile părților  
 
(1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele: 
1. să respecte acordul de înfrățire/cooperare; 
2. să respecte destinația sumelor acordate în baza acordului de finanțare; 
3. să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului, care face obiectul 
prezentului acord de finanțare; 
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4. să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele, activitățile și documentele justificative 
convenite prin acord; 
5. să prezinte finanțatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a 
activităților cuprinse în acordul de finanțare; 
6. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord; 
7. să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul 
prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen 
de o lună de la această dată; 
8. să restituie finanțatorului în termen de o lună de la data constatării toate sumele alocate de acesta în 
vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare și care au fost cheltuite 
cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului;  
9. să asigure adoptarea deciziilor de către Consiliul Municipal Ungheni privind alocarea sumelor suplimentare 
necesare pentru alte cheltuieli generate de proiect, inclusiv pentru lucrări suplimentare sau neincluse în 
documentația proiectului, necesare finalizării proiectului. 
 
(2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele: 
1. să respecte acordul de înfrățire/cooperare; 
2. să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectelor/activităților prevăzute în acordul de 
finanțare; 
2. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord; 
3. să solicite documentele justificative aferente cheltuielilor din proiect.  

 
Articolul 5. Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată 
 

(1) Finanțarea subproiectului „Reconstrucția Scuarului Primăriei Municipiului Ungheni”, parte a 
proiectului „Reconstrucția și revitalizarea Centrului municipiului Ungheni”, constituie 500 000,00 
RON (cinci sute mii lei) și plățile vor fi efectuate prin transfer din partea Primăriei Municipiului Cluj-
Napoca pe contul Primăriei Municipiului Ungheni la prezentarea cererii de plată, însoțită de 
documentele financiare justificative, care confirmă executarea lucrărilor (contract lucrări, factura 
fiscală, proces-verbal de recepționare a lucrărilor).  
(2) Plățile vor fi făcute în lei românești (RON) în termen de 30 zile de la prezentarea documentelor 
justificative. 

 
Articolul 6. Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor 
 
(1) Pentru solicitarea plăților Primăria Municipiului Ungheni va înainta o cerere de plată (conform Anexei nr. 2 
la Ordinul 5169 din 27.06.2018), indicând suma solicitată, însoțită de Raportul de justificare a cheltuielilor și 
documentele financiare justificative (contract lucrări, factura fiscală, proces-verbal de recepționare a 
lucrărilor). 

 
Articolul 7. Soluționarea diferendelor 
 
(1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea română. 
(2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord de finanțare se va 
soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice. 
 
Articolul 8. Prevederi finale 
 
(1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se constată, pe baza 
unui raport de audit realizat de auditori independenți și solicitat de finanțatorul din România, că autoritatea 
competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în 
vederea implementării proiectului, aceasta restituie sumele respective în termen de o lună de la data 
constatării. Finanțatorul poate dispune recuperarea acestor sume, prin diminuarea finanțării până la 
concurența sumei neeligibile.  
(2) Prezentul Acord de finanțare intră în vigoare în ziua imediat următoare după semnarea lui de către Părțile 
semnatare și este valabil până la incheierea în ansamblu a activităților de implementare a proiectului în 
condițiile prezentului acord de finanțare și planului de implementare a proiectului, prezentarea rapoartelor și 
semnarea actelor necesare; 
(3) Orice modificare sau completare la prezentul acord de finanțare poate fi efectuată doar prin acorduri 
adiționale în scris semnate cu participarea ambelor Părți. 
(4) Acordul de finanțare este încheiat în 2 (două) exemplare în limba română, câte unul pentru fiecare Parte. 
  
 

Semnătură Semnătură 

http://legeaz.net/legea-672-2002-audit/
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Alexandru AMBROS, Primarul municipiului 
Ungheni 
 
 
Ștampila  
 

Emil BOC, Primarul municipiului Cluj-Napoca 
 
 
 
Ștampila 

 

 

 

IV. Cu privire la  aprobarea repartizării profitului net anual al ÎM ,,Servicii Comunale 

Ungherni” din Ungheni 

 

   Examinând demersul administratorului ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”, Nicolae Donici,  cu 

nr. 1 din 12.05.2022, prin care solicită aprobarea deciziei fondatorului de repartizare a profitului net al 

întreprinderii pentru anul 2021, în sumă de 75093,00 lei, în conformitate cu prevederile art. 5 alin (2), 

art. 7 alin. (2) litera l) din Legea nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală, art. 14 alin. (2), lit. n) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul Municipal   

 

DECIDE: 

1. Se aprobă repartizarea profitului net al ÎM ,,Servicii Comunale Ungheni”, pentru anul 2021,  

în sumă de 75093,00 lei lei, după cum urmează: 

- 56319,75 lei penru reparația construcțiilor speciale; 

- 18773,25 lei pentru defalcăr la bugetul național. 

 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului municipiului Ungheni, dlui 

Alexandru Ambros. 

 

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .       

 

 V. Cu privire la aprobarea repartizării profitului net anual al ÎM ,,Biroului de Proiectări, 

Arhitectură și Sistematizări or. Ungheni” 

 

   Examinând demersul administratorului ÎM ,,Biroului de Proiectări, Arhitectură și Sistematizări 

or. Ungheni”, Victoria Cazacu,  din 20.05.2022, înregistrat la Primăria Municipiului ungheni cu nr. 605 

la 20.05.2022, prin care solicită aprobarea deciziei fondatorului de repartizare a profitului net al 

întreprinderii pentru anul 2021, în sumă de 1151,00 lei, pentru achitarea datoriilor pentru chiria biroului 

de serviciu al întreprinderii, în conformitate cu prevederile art. 5 alin (2), art. 7 alin. (2) litera l) din 

Legea nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, art. 

14 alin. (2), lit. n) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

Municipal,   

 

DECIDE: 

 1. Se aprobă repartizarea profitului net al ÎM ,,Biroului de Proiectări, Arhitectură și Sistematizări 

or. Ungheni”, pentru anul 2021, în sumă de 1151,00 lei, pentru achitarea datoriilor pentru chiria biroului 

de serviciu al întreprinderii. 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului municipiului Ungheni, dlui 

Alexandru Ambros. 

 

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .       

 

    

,,AVIZAT” 
 Secretarul 

Consiliului Municipal                                                                                Tudor  GAVRILIUC  


