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Cu privire la соfiпап{аrеа sistemelor automatizate qi inteligente

de colectare ýi mопitоrizаrе а datelor qi рrосеsеlоr din саdrчl serviciului
de alimentare cu api gi canalizare din rеgiчпеа Uпghепi

дчбпd in vedere necesitatea achizi{ionйrii sistemlor IT SMART in minim patru servicii
publice din гegiunile - cheie Ungheni qi Cahul, planificate in cadrul Programul ,,EU4Moldova:
Regiuni-cheie", finan}at de Uniunea Еurореапi Ei implementat de сйtrе PNUD 9i LгNIсЕF
Moldova;

iп scopul mоdегпizДrii qi creqterii capacitбfii operatorului local pentru reginalizarea

servicului de aprovizionare cu арб qi canalizare din regiunea Ungheni;
дчАпd in vedere аlосаrеа cofinan|6rii din раrtеа iМ ,,Ара - Canal" Ungheni cёtre Programul

,,EU4Moldova: Regiuni-cheie" pentru sistemelo automatizate qi inteligente de colectare Ei

monitorizare а datelor qi рrосеsеlоr din cadrul serviciului de alimentare cu ард qi canalizare din

regiunea Ungheni;
LuДnd in сопsidеrаrе suportul fiпапсiаr оГеrit de Programul ,,EU4Moldova: Regiuni-cheie",

finan{at de Uniunea Ечrореапё Ei implementat de сitrе PNUD 9i UNICEF Moldova in municipiile

Ungheni qi Cahul gi localitйlile din cele douё rаiоапе iп perioada 20l 9 - 2024:
in temeiul art. 14 alin, (2) lit. j), l) qi lit. n) din Legea пr. 4зб din 28.12.2006 privind

administratia publicД localЁ, аrt. 28 din Legea пr. 397 din 16.10.2003 privind finanlele publice

locale, cu modificбrile gi completirile ulterioare,
Consiliul Municipal Ungheni,

DECIDE:

1. Se арrоЬй cofinan{area in чаlоаrе de 27'7|71,00 MDL репtru Sistemele automatizate ýi

inteligente de colectare qi monitorizare а datelor qi рrосеsеlоr din саdrul serviciului de alimentare cu

арй gicanalizare din regiunea Ungheni, care va гr trапslеrаtа la iM ,,ара - Canal" Ungheni.

2. Рrimаrul municipiului ungheni, dl дlехапdru дмвRоs, ча рrорuпе modificйrile

necesare in bugetul local pentru а asigura соfiпап{аrеа 9i va iпfоrmа Consiliul Municipal Ungheni
privind imрlеЙепtаrеа Stemelor automatizate gi inteligente de соlесtаге 9i mопitогizаrе а datelor qi

proceselor din cadrul serviciului de alimentare cu арё 9i canalizare din regiunea Ungheni.
3. Contabilul-qef al Рrimёriеi Municipiului Ungheni, dna Tatiana PAVLIUC, va asigura

planificarea resurselor financiare песеsаrе in bugetul local pentru cofinan{area sistemelor

automatizate qi inteligente de colectare ýi monitorizare а datelor qi proceselor din cadrul serviciului

de alimentare cu арД qi canalizare din regiunea Ungheni, implementat cu suportul Programului

,,EU4Moldova: Regiuni-cheie".
4. Controlul asupra executйrii prezentei

Ungheni, dl Alexandru AMBROS.
in seama primarului municipiului

Pregedintele Eedin Sergiu CAfER

secretarul
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