
 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul Deciziei Consiliului Raional Ungheni „Cu privire la sprijinirea cooperării 

intercomunitare între 9 (nouă) unități administrativ-teritoriale de nivelul I din raionul Ungheni” 

 
1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 

 

  Proiectul propus este inițiat și elaborat de către Aparatul Președintelui raionului în scopul 

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

vederea îmbunătățirii serviciilor publice locale de interes comun. Având în vedere oportunitățile de 

cooperare intercomunitară pentru îmbunătățirea serviciilor publice în 9 unități administrativ-teritoriale, 

Consiliul Raional Ungheni sprijină cooperarea intercomunitară între 9 (nouă) unități administrativ – 

teritoriale de nivelul I pe 7 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). În temeiul cadrului legal existent este necesară 

aprobarea sprijinirii cooperării intercomunitare și a domeniilor prioritare de interes comun între cele 9 unități 

administrativ - teritoriale de nivelul I (municipiul Ungheni, satele Unțești, Cetireni, Costuleni și comunele 

Florițoaia Veche, Mănoilești, Pîrlița, Valea Mare, Zagarancea) printr-o decizie a Consiliului Raional 

Ungheni.   

 

2. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare 

 

Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și este elaborat în 

temeiul art. 14 alin. (2) lit. k) al Legii nr. 436 - XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. 

 

3. Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al 

realizării lui. 

 

Proiectul mai conține formatul obligatoriu al notei informative la orice proiect de decizie. După 

aprobarea deciziei Consiliului Raional Ungheni privind sprijinirea cooperării intercomunitare între 9 (nouă) 

unități administrativ-teritoriale de nivelul I din raionul Ungheni,  urmează semnarea Memorandumului de 

Cooperare Intercomunitară și asumarea responsabilităților din partea funcționarilor Aparatului președintelui 

pentru punerea în aplicare a acestuia.     

 

4. Beneficiarii proiectului. 

 

Beneficiarii proiectului sunt toți locuitorii municipiului Ungheni, reprezentanții sectorului asociativ 

și ai comunității de afaceri, precum și locuitorii satelor Cetireni, Costuleni, Unțești și comunelor Florițoaia 

Veche, Mănoilești, Pîrlița, Valea Mare, Zagarancea.  

 

5. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită 

cheltuieli financiare şi de altă natură. 

 

Implementarea acestui proiect va necesita cofinanțare, care va fi stabilită și alocată urmare unei 

solicitări comune din partea celor 9 (nouă) unități administrative – teritoriale de nivel I din raionul Ungheni.   

 

6. Actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează 

activitatea de întreprinzător. 

 

Proiectul de decizie nu reglementează activitatea de întreprinzător. 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, Proiectul a fost plasat pe panoul informativ al Primăriei Municipiului Ungheni. 

 

 

Șef Secție Administrație Publică      Rodica MANOLE 



 


