REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
PRE$EDINTELE RAIONULUI UNGHENI
DISPOZITIE

,r. /'ot'- o4r'-

t

din $*.

a8.

2020

privire la instituirea Grupului de lucru
pentlu atragerea investiliilor
Cu

temeiul art. 52 al. 1) lit. d, al.2), art. 54 al. l) al Legii privind administra[ia publicd
locald nr. 436 din 28.12.2006
tn scopul eficientizdrii activitdlii de atragere a investiliilor prin proiecte Si programe

in

DISPUN:
pentru
atragerea investiliilor in urmdtoarea componenld:
1. Se instituie Grupul de lucru
Presedinte:
Mitriuc Ghenadi,

p re

S

e

dint e al r aionului Ungheni

Secretar:
Pqtre Violeta, Eef Centru de Resurse Si Atragerea

Membri

Investiliilor

:

Lupu Vasil e, vic epr e q e dint e al r ai onului Ungheni
Lazdr Tatiana, vicepreSedinte al raionului Ungheni
Diaconu Mihail, vicepreSedinte al raionului Ungheni
Manole Rodica, Sef Seclie Administralie Publicd
Ursatiev Ludmila, Sef Seclie Economie Si Reforme
Struc Tatiana, qef Direc{ie Finanle
Scutaru Viorel, Sef Direclie Agriculturd Si Alimentalie
Fuior Constantin, Sef Seclie Construcfii, Gospoddrie Comunald Si Drumuri
Cucu Dumitru, arhitect-qef al raionului
Pislaru Vadim, qef-interimar Seclie Culturd Si Turism
Savin Eugenia, specialist superior Centrul de Resurse Si Atragerea Investiliilor
in cazul in care unul din membrii Grupului de lucru demisioneazd/se transferd la o altd
unitate, el este inlocuit (fbrd emiterea unei dispozitii suplimentare) cu persoana care exercitd
funclia acestuia gi, respectiv, exercitd funcfiile de membru al Grupului de lucru. Efectuarea
unei asemenea inlocuiri se consemneazd"in procesul-verbal al gedinfei Grupului de lucru.
Activitatea grupului are ca scop identificarea qi preg6tirea tehnicd a proiectelor de
dezvoltare locald qi regionald
,j,i
Grupul de lucru se r1intruni ori de cdte ori va fi necesar.
ispozilia preqedintelui raionului Ungheni nr. 198-02/1-5 din
Prin
qea Grupului de lucru pentru atragerea investiliilor".
12.12.2019,,
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Contrasemneazd:
$ef serviciul Juridic
qi resurse umane
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