
Proiect 

REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

DECIZIE 

Nr. ___________________                                                            din__________________ 2018 

Cu privire la proiectul                                                                                                         

”Amenajarea spaţiului recreativ-informativ                                                                                                 

”Scuarul Europei”” 

 

 

   În temeiul art. 43 alin. 1) lit. t), alin. 2) al Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 

din 28.12.2006;                                                      

 Legii privind finanţele publice locale Nr. 397 din 16.10.2003;                                                                                                  

urmare prevederilor Acordului de colaborare încheiat între judeţul Neamţ, România  şi raionul 

Ungheni, Republica Moldova;                                                                                                                                                                         

în scopul atragerii investiţiilor în raionul Ungheni din fondurile Guvernului României conform 

prevederilor art. 35¹ alin. alin. 1-2) al Legii României Nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele 

publice locale, 

 

Consiliul raional Ungheni 

DECIDE: 

1. Se aprobă implementarea proiectului  ”Amenajarea spaţiului recreativ-informativ ”Scuarul 

Europei””  cu  valoarea totală de 75 396,4 (şaptezeci şi cinci mii trei sute nouăzeci şi şase euro, 

patruzeci eurocenţi) euro, dintre care  contribuţia Consiliului raional Ungheni constituie suma de   

35 396.4 (treizeci şi cinci mii trei sute nouăzeci şi şase euro, 40 eurocenţi) euro.  
2. Contribuţia Consiliului raional Ungheni se va aloca din mjloacele financiare prevăzute în 

bugetul raional pentru anul 2018. 

3. Se solicită suma de 20 000 euro din valoarea totală a proiectului de la Consiliul Judeţean Neamţ, 

pentru co - finanţarea proiectului ”Amenajarea spaţiului recreativ-informativ ”Scuarul 

Europei”.” 

4. Costurile neeligibile precum şi alte costuri suplimentare care vor apărea pe parcursul 

implementării proiectului “Amenajarea spaţiului recreativ-informativ ”Scuarul Europei”” vor fi 

suportate de Consiliul Raional Ungheni. 

5. Se deleagă doamnei Guzun Ludmila, preşedintele raionului, dreptul de a semna actele necesare 

aplicării şi implementării proiectului. 

6. Controlul asupra prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, preşedintele raionului. 

 

Preşedintele şedinţei,                                                              ____________ 

Contrasemnează: 

Secretar,                                                                                 Rodica Liţcan 

Şef SJRU,                                                                              Irina Toader 

 

 



Notă explicativa 

La proiectul de decizie 

 

Cu privire la aplicarea proiectului ” Amenajarea spaţiului recreativ-informativ ”Scuarul 

Europei” la Consiliul Judeţean Neamţ 
 

Consiliul raiional Ungheni intenţionează să aplice proiectul ”Amenajarea spaţiului recreativ-

informativ ”Scuarul Europei” la Consiliul Judeţean Neamţ, urmare a prevederilor Acordului de 

colaborare între Judeţul Neamţ din România şi Raionul Ungheni din Republica Moldova din 27 

martie, 2018,  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale în România, art.35/1, 

modificată prin anexa “Procedura de finanţare a proiectelor propuse de către autorităţile 

administraţiei publice locale din Republica Moldova, cu valoarea totală de 75396,4 euro, pentru 

a creşte calitatea vieţii cetăţenilor din raionul Ungheni şi apropierea de standardele europene.  

Scopul proiectului: 

 Creşterea nivelului de informare şi participare a cetăţenilor raionului Ungheni privind 

beneficiile cooperării cu Uniunea Europeană 

O.1. Crearea în zona Consiliului Raional Ungheni a unui spaţiu recreativ-informativ estetic şi 

atractiv pentru publicul larg 

O.2. Creşterea nivelului de informare a populaţiei privind activităţile din raion şi integrarea 

europeană 

O.3. Crearea unui spaţiu de promovare a partenerilor internaţionali ai CR Ungheni 

Proiectul îţi propune următoarele activităţi: 

Amenajarea miniparcului, pavaje- 815 mp 

Reabilitarea clădirii CR Ungheni- 713 mp 

Instalarea panoului de informare LED-1 

Instalarea peretului decorative-1 

Procurarea şi instalarea băncilor-14 

Instalarea stâlpilor pentru drapelele partenerilor CR Ungheni – 13 

Procurarea şi instalarea Suportului pentru parcarea bicicletelor-1 

Corp de iluminat cu becuri LED-1 

Organizarea Mesei Rotunde ”Hai sa dam mână cu mână” –participanţi APL din raionul Ungheni 

şi judeţul Neamţ, instituţii educaţionale şi culturale, tineri 

Contribuţia CJ Neamţ- 20 000 euro. 

Co-finanţarea proiectului din alte proiecte (Programul Operaţional Bazinul Mării Negre 2014-

2020) în valoare de 20 000 euro- instalarea panoului LED pentru activităţi de promovare şi 

informare 

Co-finanţarea proiectului de către Consiliul Raional Ungheni în valoare de 35 396.4 euro 

(695 436,61 lei MD, la cursul oficial al BNM din 17.10.2018) 

Director Centrul de Resurse şi Atragere a Investiţiilor                                        Petre Violeta 


