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Proces-verbal   

al audierii publice privind  

proiectul bugetului municipiului Ungheni pe anul 2023 

 

 
Data desfășurării: 7 decembrie 2022 
Organizator: Primăria municipului Ungheni 

Participanți: 26, dintre care 21 femei și 5 bărbați (Lista se anexează) 

Locul desfășurării:, Primăria municipului Ungheni, Centrul de Informare pentru Cetățeni 

Prezenți: Primarul municipiului Ungheni - Alexandru AMBROS 

                Secretarul Consiliului Municipal Ungheni  - Tudor GAVRILIUC 

                Contabila-sefă a Primăriei municipiului Ungheni - Tatiana PAVLIUC 

Ordinea de zi: 

1. Prezentarea proiectului bugetului  Primăriei municipiului Ungheni pentru anul 2023 

2.  Întrebări și propuneri pentru anul 2023. 

 

Svetlana CIOBANU, directoarea Centrului de Resurse pentru Dezvoltarea Durabilă Locală și 

Regională, moderatoarea audierii, a adus la cunoștinta celor prezenți măsurile organizatorice 

pentru asigurarea transparenței în procesul decizional, a vorbit despre importanța audierilor 

publice și regulile de bază ale acestora. Totodată, a subliniat importanța implicării cetățenilor în 

procesul decizional. 

Alexandru AMBROS,  primarul municipiului Ungheni, a venit cu un cuvânt de salut și 

mulțumire  pentru cei prezenți la ședință. Totodată, dânsul și-a exprimat regretul că numărul 

participanților la audierile publice este mai mic decât s-ar fi dorit, în pofida faptului că s-au făcut 

anunțuri și invitații în repetate rânduri, inclusiv prin intermediul site-ului și paginii de facebook a 

Primăriei municipiului Ugheni, al mass-media locale. „Pentru noi este foarte importantă opinia 

cetățenilor, propunerile lor. Ne dorim o conclucrare cât mai bună cu locuitorii municipiului 

Ungheni, iar audierile sunt un prilej nu doar de informare, ci și de aflare a părerilor oamenilor 

despre ceea ce se realizează sau pproiectele de viitor”, a subliniat Alexandru Ambros.  

 

Tatiana PAVLIUC, contabilă-șefă, a prezentat proiectul bugetului pentru anul 2023, cotele 

taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023: 

Bugetul estimat pentru anul 2023 este de 158781400 lei 

Venituri 

Transferuri de la Bugetul de Stat 74565,6 lei (47%) 

Veniturile proprii 84215,80 lei (53%) ce constitue din: 

- 5421900.00 lei -  Prestarea serviciilor de către instituțiile publice, darea în locațiune a spațiilor     

publice 

- 18268000.00 lei – donații 

 



- 50490900,00 lei – Impozite 

- 10035000,00 lei – taxe locale 

Cheltuieli 

Învațămînt - 67358,9 mii lei 

Cultură, sport, tineret, patrimoniul național - 19374,5 mii lei 

Exercitarea guvernării - 14665,0 mii lei 

Dezvoltarea drumurilor - 34795,3 mii lei 

Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și servicii comunale - 18699,1 mii lei 

Alocații bugetare pentru rambursarea împrumutului - 818,3 mii lei 

Iluminarea stradală - 7437,2 mii lei 

Datorii interne/externe - 616,0 mii lei 

Fondul de rezervă și intervenții - 600,0 mii lei. 

A fost subliniat faptul că e cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată Ungheniul. Acest lucru se 

datorează faptului că pentru 2023 este preconizată construcția pistelor de bicicliști în cadrul unui 

proiect din Programul Operațional Comun România - Republica Moldova, dar și din cauza 

inflației mari.   

 

În dezbateri au luat cuvântul: 

 

Angela Sîrghi, directoarea IET „Licurici”, a vorbit despre problemele cu care se confruntă 

instituția și care necesită soluționare, menționând, totodată, că Primăria oferă în permanență 

sprijinul necesar. La momentul de față, e nevoie de reparația sălii de muzică, a centrului 

logopedic, de schimbarea ușilor interioare în instituție. Ar fi necesară și reparația blocurilor 

sanitare, a căilor de acces și a fațadei grădiniței. Primordial, însă, e nevoie de reabilitarea fațadei și 

a căilor de acces.  

Svetlana Gaiduc, directoarea IET „Tereza Sobolevschi”, s-a referit la termoizolarea 

(anveloparea) pereților exteriori ai instituției, la schimbarea ușilor interioare, la instalarea unor uși 

metalice la intrările în subsol. 

Anastasia Holodcova, directoarea IET ”Solnîșco”, a propus ca, pentru grădinița pe care o 

conduce să fie amenajt terenul de sport și să fie schimbate foișoarele. 

Anna Cersac, directarea IET ”Delia”, a vorbit despre necesitatera construirii a 2 foișoare, despre 

dotarea terenului de joacă, a cabinetului metodic și a cadrului de sprijin cu mobilier. 

Tereza Cazac, directoarea Școlii de Muzică, a adus la cunoștința publicului că edificiul instituției 

este foarte vechi și are nevoie de reparații în interior. Pentru o mai bună gestionare a banilor, ea a 

propus să fie revizuite taxele de studii, care, la momentul de față, sunt asigurate, în proporție 

destul de mare, de primărie. Din banii economisiți de primărie s-ar putea efectua mai multe lucrări 

de reparație, îmbunătățind astfel condițiile de studii pentru elevii de aici. 

Maria Luca, directoarea IET ”Andrieș”, a menționat despre necesitatea unei reperații capitale a 3 

gupe, pavarea galeriilor din instituție, reparație în grupele logopedice și dotarea cu mobilier pentru 

copii. 

Cristina Dragomir, directoare interimară a Școlii de Arte Plastice „Raisa Cojocaru”, a informat 

despre faptul că în instituție vor fi formate două grupe noi de studii, căci există multe solicitări. De 

aceea e nevoie de dotarea acestora cu șevalete și tumbe pentru copii. Totodată, e necesară și  

îmbunătățirea calității iluminatului în sălile de clasă. 

Aliona Leșanu, directoarea Centrului Cultural Multifuncțional „Regina Maria”, a venit cu 

propunerea de a fi amenajat terenul de sport din preajma instituției și de a examina posibilitatea 

majorării mijloacelor bănești pentru a fi reparat peretele interior în sala multifuncțională. De 

asemenea, a vorbit despre continuarea Festivalului „UnFolk”, prima ediție a căruia a avut loc la 

Ungheni în 2022 și care s-a bucurat de un mare succes. De aceea ar trebui de prevăzut în buget 

banii necesari pentru organizarea unui astfel de eveniment cultural. 

Lucia Gavriliuc, directoarea IET „Steluța”, a solicitat să fie schimbate țevile de canalizare, să fie 

achiziționate mese de inox pentru bucătărie și să fie anvelopată clădirea grădiniței. 



Edgar Bunea, angajat al Liceului „Gheorghe Asachi”, conducătorul unui teatru de amatori, a 

venit cu propunerea de a deschide la Ungheni un teatru profesionist, la fel cum astfel de teatre 

existe la Cahul și Bălți. 

Andrian Turețchi, director adjunct al Palatului de Cultură Ungheni, s-a referit la starea 

deplorabilă a căilor de acces spre instituia respectivă, la pavajul depășit de timp. El a vorbit și 

despre starea deplorabilă a transportului urban de călători din Ungheni, propunând să se ia măsuri 

concrete de modernizare a acestuia.  

Atât primarul Alexandru Ambros, cât și contabila-șefă Tatiana Pavliuc, au venit cu explicații 

la fiecare propunere expusă. Referindu-se la reparațiile din instituțiile de educație timpurie, s-a 

menționat că acestea se realizează anual. Potrivit proiectuui bugetului pentru anul 2023, 

întreținerea pentru un copil la grădiniță se estimează la 29043 lei, în această sumă fiind incluse: 

remunerarea angajaților din grădinițe, alimentarea copiilor, cheltuielile pentru resursele energetice, 

reparațiile, dotările instituțiilor cu cele necesare. Pentru anul 2023, scopul e de a termoizola patru 

grădinițe (din cele 7; 3 deja sunt termoizolate), ceea ce va permite economisirea agentului termic 

și crearea condițiilor mai bune pentru copii. În ceea ce privește transportul public de călători, e o 

problemă mai veche, care trebuie soluționată. În acest sens, se muncește asupra elaborării unor 

proiecte ce vor duce la ameliorarea calității transportului respectiv. Totodată, a spus primarul, 

după efectuarea unor calcule și analize, se va decidea asupra eventualității accesării unor credite 

pentru a achzișiona maxi-taxiuri noi.  

Tatiana Pavliuc a dat asigurări că vor fi examinate toate propunerile, vor fi făcute calcule și vor fi 

luate deciziile respective.  

 

La final, moderatoarea Sveltana Ciobanu a anunțat că cetățenii pot transmite propuneri ce 

vizează bugetul proiectului pentru anul 2023 în decursul următoarelor 10 zile, atât în format 

electronic (la adresa: anticameraprimaria@gmail.com ), cât și pe suport de hârtie la sediul 

Primăriei. Ulterior, proiectul bugetului actualizat va fi aprobat de către autoritatea deliberativă.  

 

 

 

Secretară audieri publice, 

Svetlana Munteanu, specialistă relații cu publicul  
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