
Proiect 

REPUBLICA  MOLDOVA 

 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

 

DECIZIE 

 

Nr. ______________                                                                   din  _____2019 

 

Cu privire la instituirea Comisiei de monitorizare 

a contractului de parteneriat public-privat 

„Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă,  

prin instalarea și utilizare a termocentralelor pe biomasă  

precum și furnizare a energiei termice din arderea biomasei,  

la instituțiile publice preselectate din raionul Ungheni” 

 
  În temeiul art. 43 alin. 2) al Legii  privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006; 
Legii Nr.179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat; 

Ordinului Agenției proprietății publice Nr. 81 din 14.11.2017; 

scrisorii Agenției proprietății publice Nr. 09-04-25 din 09.01.2019; 
în scopul monitorizării contractului de parteneriat public-privat „”„Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe 

biomasă, prin instalarea și utilizare a termocentralelor pe biomasă precum și furnizare a energiei termice din arderea 

biomasei, la instituțiile publice preselectate din raionul Ungheni”, încheiat cu partenerul privat S.R.L. „GREEN 
ENERGO”, 
 

Consiliul raional Ungheni, 

 

DECIDE: 

 

1. Se instituie Comisia de monitorizare a contractului de parteneriat public-privat „Dezvoltarea 

infrastructurii termoenergetice pe biomasă, prin instalarea și utilizare a termocentralelor pe biomasă 

precum și furnizare a energiei termice din arderea biomasei, la instituțiile publice preselectate din raionul 

Ungheni”, după cum urmează: 

 

Președinte: 

Brînză Alexandru, vicepreședintele raionului  

Secretar: 

Popov Valentin, specialist principal Secţie construcţii gospodărie comunală şi drumuri 

 

Membri: 

Toader Irina, șef Serviciu juridic şi resurse umane, Aparatul președintelui raionului 

Struc Tatiana, șef Direcție finanțe 

Straticiuc Angela, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului 

Frunze Lilian, specialist principal Serviciu relaţii funciare şi cadastru 

reprezentant al Agenției Proprietății Publice 

 

2. Comisia va desfășura activitatea conform Regulamentului privind monitorizarea contractelor de 

parteneriat public-privat și concesiuni. 

3. Se stabileşte că, în cazul eliberării din funcţiile deţinute a persoanelor care fac parte din componenţa 

Comisiei, atribuţiile lor în cadrul Comisiei le vor exercita persoanele nou-desemnate în funcţiile 

respective, fără a fi emisă o nouă decizie a Consiliului raional Ungheni.  

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

 

        Preşedintele şedinţei                                           ________________ 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului raional        Rodica LIŢCAN     

 

Şef SJRU,                                                                            Irina TOADER 


