
Anexa nr. 1  
 

Notă informativă la proiectul de decizie “Cu privire la proiectul ”Amenajarea spaţiului 
recreativ-informativ ”Scuarul Europei””. 

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Centrul de Resurse şi Atragere a Investiţiilor, Consiliul Raional Ungheni 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 
In 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 şi în sensul valorificării Acordului de colaborare semnat de către Consiliul Raional Ungheni si 
Consiliul Judeţean Neamţ,m România a fost elaborat un concept de proiect privind amenajarea 
spatiului adiacent cladirii Consiliului Raional Ungheni, str. Naţională, 11, mun. Ungheni, în scop 
recreativ şi informativ de care să beneficieze locuitorii raionului Ungheni şi oaspeţii din afara 
raionului (turisti, delegaţii, etc.). 
3 Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele de decizii care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și este elaborat în 
vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decisional și 
Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.  
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Legile care reglementează domeniul vizat : Legea  privind administraţia publică locală Nr. 436 din 
28.12.2006, art. 43 alin. 1) lit. t), alin. 2);  Legea privind finanţele publice locale Nr. 397 din 
16.10.2003.  

În scopul atragerii investiţiilor în raionul Ungheni din fondurile Guvernului României, proiectul de 
decizie prevede aprobarea proiectului ”Amenajarea spaţiului recreativ-informativ ”Scuarul Europei” 
urmare a prevederilor Acordului de colaborare între Judeţul Neamţ din România şi Raionul Ungheni 
din Republica Moldova din 27 martie, 2018, prevederilor art. 35¹ alin. alin. 1-2) al Legii României Nr. 
273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale.  

5. Fundamentarea economico-financiară 
Proiectul de decizie prevede aprobarea implementării 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, care se va 
aloca din mjloacele financiare prevăzute în bugetul raional pentru anul 2018. În acelaşi timp, se 
solicită suma de 20 000 euro din valoarea totală a proiectului de la Consiliul Judeţean Neamţ, pentru 
co - finanţarea proiectului, iar ca co-finanţare a proiectului din alte proiecte - 20 000 euro (Programul 
Operaţional Bazinul Mării Negre 2014-2020, - instalarea panoului LED pentru activităţi de promovare 
şi informare).  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436 -XVI din 28 
decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.61(1), art.27 din Legea nr.397-XV din 16 
octombrie 2003 privind finanțele publice locale 
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 
decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la inițierea 
elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări publice inclusiv și proiectul de 
decizie cu toate explicațiile de rigoare a fost plasate pe pagina web www.crungheni.md a Consiliului 



 

raional Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune 
Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 
8. Constatările expertizei juridice 
Categoria actului propus este Decizia Consiliului raional, ceea ce corespunde art.46 din Legea nr.436 
din 28.12.2006 cu privire la administrația publică locală, art.10 lit.(c) din Legea nr.317 din 18.07.2003 
privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și 
locale, art.28 al Legii finanțelor publice locale nr.397 din 16.10.2003.  
9. Impactul proiectului 
Proiectul de decizie contribuie la atragerea investiţiilor în raionul Ungheni din fondurile Guvernului 
României şi valorificarea oportunităţilor oferite de Acordul de colaborare între Judeţul Neamţ din 
România şi Raionul Ungheni din Republica Moldova din 27 martie, 2018 şi a prevederilor art. 35¹ 
alin. alin. 1-2) al Legii României Nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale, pentru 
oferirea serviciilor publice de calitate cetăţenilor raionului Ungheni.  
Impactul pe termen lung constă în creşterea nivelului de informare a cetăţenilor din raionul Ungheni şi 
a calităţii vieţii oamenilor. 
 


