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М aпicipal Uпghепi
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DECIZIE пr.3/3
din 24,05.2022

Сч privire la finanfarea Рrоiесtчlчi
,,Rесопslruс|iа Sсuаrului Primdriei Muпicipiului Uпghе пi"
АчАпd in vedere conceptul de reconstruclie qi revitalizare а Centrului municipiului Ungheni gi
interventiile de гeconstruc1ie а Pielei lndependen{ei, sprijinite de Рrоgrаmчl ,,EU4Moldova: Regiuini
cheie", finantat de Uniunea Ечrореапё qi implementat de PNUD Ei LJNICEF Moldova;
Luind in considerare deschiderea autoritatilor publice locale din municipiul Cluj-Napoca de
соfiпапtаrе
Proiectului ,, Rесопstruс|iа Scuarului Primdriei Muпicipiului Uпghепi", care prevede
lucrйri de amenajare qi imbunбtёlirea accesului сitrе sediul Primtrriei Municipiului Ungheni;
|п baza Ordiпului соmuп al viceprim-miпistrului, miпistrul dezvoltdrii rеgiопоlе si administra|iei
publice, si miпistrului frпап|еlоr publice пr. ] 120/1030/2011 репlru aprobarea procedurii de fiпап|аrе
рrеvdzutе la art. 35l diп Legea пr. 273/2006 priviпd fiпапlеlе publice locale publicat in Monitorul
Oficial al Rominiei, Раrtеа I, nT. 603 din l3 august 2014, cu modificёrile Ei completdrile ultеriоаrе,
aduse de Ordinul 5169/27.06.2018 рriчiпd modificarea Anexei lаОгdiпчl пr. 1120/1030/20l4;
in temeiul iпletegerii de cooperare iпtrе ora;ul tJпghепi, raioпul Uпghепi diп Republica Moldova
si municipiul Cluj-Napoca, jude|ul Cluj diп Rоmdпiа арrоЬаtё potrivit Deciziei Consiliului Orбqenesc
Ungheni пr.'7/2 d|n 13.10.2016;
In scopul dezvoltйrii unui cadru practic pentru trапsfеr de bune practici gi schimb de ехреriепlй
intre municipiile infritite Cluj-Napoca Ei Ungheni;
In temeiul аrt. 14 alin. (2) lit. j), k) din Legea пr, 436-XVI din 28.12.2006 privind administralia
publicй lосаlй, cu modificбrile 9i completёrile ulterioare, Consiliul Municipal Ungheni,
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DECIDE:
1

.

Se арrоЬi implementarea Proiectului ,, Recoпslruc|ia Scuarului Priпdriei Muпicipiului

Uпghепi" de сёtrе Рrimёriа Municipiului Ungheni ре parcursul anului 2022.
2. Se solicitЁ соfiпап!аrеа in чаlоаrе de 500 000 RON de la Consiliul Local al Municipiului ClujNapoca pentru implementarea Proiectului ,, Recoпstrucyia Scuarului Priпdriei Muпicipiului Uпghепi " .
З. Costurile neeligibile precum gi alte costuri suplimentare саrе чоr араrеа ре раrсчrsчl
implementёгii Proiectului ,,Recoпstruc|ia Scuarului Primйriei Muпicipiului Uпghепi" чоr fi suportate
de Рrimiriа Municipiului Ungheni.
4. Se numeqte responsabil de implementarea Proiectului ,,Recoпstruc|ia Scuarului Primdriei
Muпicipiului Uпghепi" viceprimarul municipiului Ungheni, Dionisie Temovschi.
5. Se арrоЬй modelul de Асоrd de fiпап{аrе а Proiectului ,,Recoпstruc|ia Scuarului Primdriei
Muпicipiului Uпghепi" care va fi incheiat intre Рrimёriа Municipiului Ungheni Ei РrimЫа Municipiului
Cluj-Napoca (se апехеаzй).
6. Se mandateazй Alexandru АmЬrоs, рrimаrчl municipiului Ungheni, si semneze АсоrdчI de
finan1are а Proiectului,, RecoпstrucIia Scuarului Primdrie i Muпicipiului Uпghепi ".
7. Controlul asupra executёrii prezentei decizii se pune in seama primarului municipiului Ungheni,
Alexandru АmЬrоs.
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