
 

                                                                                                                                                                                                            
Proiect 
                                         CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

                                                             DECIZIE 

    nr._____                                                                                                din ___________2019  

 
 

Cu privire la sprijinirea  cooperării intercomunitare  

între 9 (nouă) unități administrativ - teritoriale de nivel I din raionul Ungheni  

 

 

În temeiul art.14 alin. (2), lit. j) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere art.3, lit. h) și art. 5 din Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; 

În scopul consolidării capacității autorităților publice locale de nivelul I și II pentru cooperarea intercomunitară în 

vederea îmbunătățirii serviciilor publice locale de interes comun; 

În vederea stabilirii priorităților de cooperare intercomunitară între 9 (nouă) unități administrativ - teritoriale de 

nivel I din care fac parte 20 localități cu o populație de  54 355 de locuitori din raionul Ungheni,  

 

 

                                  Consiliul Raional Ungheni 

                                           

                                                DECIDE:   
 

1. Se aprobă sprijinirea  cooperării intercomunitare între 9 (nouă) unități administrativ – teritoriale de nivelul I 

din raionul Ungheni (municipiul Ungheni, satele Unțești, Cetireni, Costuleni și comunele Florițoaia Veche, 

Mănoilești, Pîrlița, Valea Mare, Zagarancea) pe următoarele  domenii prioritare de interes comun: 

- Modernizarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor de transport public; 

- Regionalizarea și îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare; 

- Extinderea și modernizarea serviciului de colectare selectivă a deșeurilor; 

- Asigurarea protecției mediului și promovarea potențialului turistic din regiune; 

- Dezvoltarea serviciilor culturale, sociale și de promovare a modului sănătos de viață; 

- Extinderea și modernizarea iluminatului public; 

- Îmbunătățirea altor servicii publice locale de interes comun.   
 

2. Se acceptă calitatea de partener și cofinanțator a Consiliului raional Ungheni  pentru implementarea 

proiectului „Cooperare intercomunitară pentru condiții mai bune de transport public în comunitățile 

raionului Ungheni”. Cofinanțarea va fi stabilită și alocată urmare solicitării comune din partea celor 9 unități 

administrativ - teritoriale de nivel I din raionul Ungheni.   

 

3. Se aprobă semnarea Memorandumului de Cooperare Intercomunitară între 9 (nouă) unități administrativ - 

teritoriale de nivel I și Consiliul raional Ungheni (se anexează). 

 

4. Se împuternicește președintele raionului Ungheni, dna Ludmila Guzun, să semneze Memorandumul de 

Cooperare Intercomunitară și să întreprindă măsuri pentru punerea acestuia în acțiune. 

 
5. Memorandumul de Cooperare Intercomunitară intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții 

tuturor părților. 

 

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

 

 

 

      Preşedintele şedinţei                              ______________________ 

 

Contrasemnează: 

        Secretarul Consiliului raional                                          Rodica LIȚCAN   

  

Şef Serviciu juridic şi resurse umane                                       Irina TOADER 

 
 


