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Republica Moldova

Primar ul M unicipiului Ungheni

3600, str. Nationali 7, mun. Ungheni, Republica Moldova, tel' (236) 2'24 37, fax (236) 2'31"81

DISPOZITIE nr. 241-02/1-7
din 21.09.2022

Cu privire la convocarea
Consiliului Municipal Ungheni

in temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XU din 28.12.2006 privind administralia

publici locald,

DISPUN: {
Se convoacd consiliul Municipal ungheni in gedin{i extraordinara, pe data de

28.0g.2022,1a orele 15:00, in sala de qedinfe a PrimSriei Municipiului Ungheni, cu urmitoatea

ordine de zi:

1. Cu privire la corelarea bugetului mun. Ungheni pe anrul2022

Raportor : T. Pavliuc, contabil-gef

2. Cu privire la aderarea la Carta Europeani pentru egalitate intre femei qi birbafi

in Viafa Locali
Raportor : D. Ternovschi, viceprimar

3. Cu privire Ia aprobarea Studiului de Fezabilitate privind implementarea

proiectului de parteneriat public-privat ,,Concesionarea activelor gr5'dinilei ,"4LBINaTA"
din mun. Ungheni"
Raportor: A. Ambros, Primar

4. Cu privire la transmuterea la deservire tehnici, intre{inere qi exploatare i.M.

,rApi-Canal" din Ungheni a contoarelor electrice
Raportor: I. Galuqcd, viceprimar

5. Cu privire la finanfarea elaboririi proiectului tehnic pentru proiectul

,,Amenajarea intersec{iei tip giratoriu in intersec{ia str. Decebal - acces pia{a centrali din

mun. Ungheni"
Raport or : D. Temovschi, vicePrimar

6. Cu privire la aprobarea Acordului de suport pentru Proiect (,'Proiectul privind

degeurile solide in Moldova") aferent Regiunii de Management a Deqeurilor nr. 5

Raportor: A. Ambros, primar

?. cu privire la aprobarea qi transpunerea in practici a sistemului de management

integrat al caliti{ii conform Standardelor ISO 9001 qi 37001

Raoortor: L. Tincu, coordonator local Ungheni Programul EU4MOLDOVA



8. Cu privire la schimbarea destinafiei construcfiei

Raportor: V. Savin, arhitect-qef al mun. Ungheni

9. Cu privire la renun{are la accesiune imobiliari
Raportor: V. Savin, arhitect-qef al mun' Ungheni

10.Cu'privirelaatribuireainproprietateaterenurilorproprietatepublicia
municipiului Ungheni de pe lAngi casa individuali de locuit

Raportor: V. Savin, arhitect-qef al mun. Ungheni

ll.CuprivirelamodificareaunordeciziialeConsiliu|MunicipalUngheni
Raportor : T. Pavliuc, contabil-9ef

12. Cu privire la modificarea bugetului municipiului Ungheni pe anul2022

Raportor : T. Pavliuc, contabil-gef

13.Cuprivireladefriqareaunorarborirrenovareacoronamentuluilaarbori
Raportor: I. Galugcd, vicePrimar

14. Cu privire la transmiterea in administrarecitre iM "Ap5-Canal ungheni" a

bunurilor achizi{ionate in cadrul proiectului "sisteme automate gi inteligente pentru

colectarea qi monitorizarea datelor q,'i proceselorin cadrul serviciului de alimentare cu api

gi canalizare din regiunea Ungheni';, finan(at de Uniunea Europeaniprin programul

EU4MOLDOVA: Regiuni-Cheie
Raportor: T. Pavliuc, contabil-qef

15. Diverse

Primar Alexand.ru AMBROS


