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Republica Moltlova

С о пsili ul М uпiсiр al U пg h е пi

DECIZIE пr.5/10
din 09.08.2022

Cu рriчirе la соfiпапfаrеа proiectului ,,{fic ieпtizarea
iпlrastructurii publice рriп extiпderea sЬlепlului de caпalizare tп пuпiсiрiul Uпghепi"

iп conformitate cu prevederile Ghidului de Aplicare la concursul de selectare а

proiectelor de dezvoltare localб, рrорчsе spre fiпап{аrе din Fondul Na{ional репtru Dezvoltare
Regionalй qi Local[ in perioada 2022 - 2024, Domeniul de intervenlie 1 . ,,ImЬuпЙtё{irеа

infrastrucfurii tehnico - edilitare locale", Мбsчrа 1.1. "Construclia / extinderea /reablitatrea i
mоdеrпizаrеа sistemelor de alimentare cu арё, de epurare а apei qi de canalizare, destinate

obiectivelor publice de interes local";
дчАпd la Ьаzй Ноtбrбrеа Guvemului Nr. 23 din |2,0|.2022 cu privire la арrОЬаrеа

Documentului unic de рrоgrаm репtrч anii 2022-2024:
in scopul implementйrii Stгategiei de Dezvoltare Sосiо-Есопоmiсй а municipiului

Ungheni, Obiectilului strategic 3.5 imbundtёtirea sistemului de epurarepct. 3.5.3. Extinderea

rе!еlеlоr de canalizarein municipiul Ungheni;
iп temeiul аrt, 14 alin. (2) lit. р) din Legea пr. 436 - XVI din 28,12.2006 privind

administralia publicй localй, cu modificirile 9i completйrile ulterioare,
Consiliul Municipal

DECIDE:

1. Se aproba implementarea proiectului ,, Eficieпtizarea infrastructurii publice рriп
extiпderea sistemului de caпalizare iп muпiсiрiul Uпghепi" finan{at din Fondul Nalional репtru
Dezvoltare Regionalб qi Locali.

2. Se арrоЬб contributia in valoare de 665430,87 MDL (Ease sute gaizeci qi cinci mii
patru sute treizeci lei gi optzeci ýi ýapte bani), reprezentind 15 7о din valoarea bugetului total al

proiectului, din contul veniturilor bugetului municipiului Ungheni pentru perioada respectivй de

implementare а proiectului.
3. Costurile neeligibile precum Ei alte costuri suplimentare care пu sunt cuprinse in

bugetul aprobat, dar чоr fi legate de implementarea proiectului, vor fi ýuportate de Рrimдriа

Municipiului Ungheni.
4. Сопtrоlчl asupra executarii prezentei decizii se pune in seama primarului municipiului

Ungheni, dlui Alexandru AMBROS.

presedintele Sergiu CAfER
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