
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 Proiect 

                                                CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

                                                                       DECIZIE 

    nr._____                                                                                                din ___________2021 

 

 

 

 

Cu privire la inițierea elaborării Planului  

de amenajare a teritoriului raionului Ungheni 

pentru perioada 2021 - 2040 

  

În temeiul prevederilor art. 4, alin (2), lit. e) ale Legii nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea 

administrativă,  art. 43, lit. j
2
) ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art. 

7, lit. b), art. 9, alin. (1) și (3), art. 10 și 19 ale Legii nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile 

urbanismului și amenajării teritoriului și ale normativelor naționale NCM B.01.05: 2019 Urbanism. 

Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale;   

 

Având în vedere oportunitatea oferită de Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea 

Europeană și implementat de către PNUD Moldova și UNICEF în municipiile Ungheni și Cahul și 

localitățile din cele două raioane în perioada 2019 - 2024;   

 

Ținând cont de necesitatea elaborării Planului de amenajare a teritoriului raionului Ungheni pentru 

perioada 2021 – 2040 pentru a asigura  interconexiunea și intercorelarea la nivel regional a programelor 

de dezvoltare de nivel național, regional și local, valorificarea potențialului de dezvoltare și a resurselor 

disponibile, armonizarea dezvoltării așezărilor umane şi distribuirea funcțiilor urbanistice în teritoriu,  

echiparea tehnico-edilitară a teritoriului, protecția și reabilitarea mediului natural şi a celui construit 

precum și a favoriza accesul investitorilor și al populației la planificarea și dezvoltarea comunitară;  

 

Luând în considerare eforturile autorităților publice locale de a promova și valorifica imaginea și 

potențialul economic regional și având în vedere asistența financiară din partea Uniunii Europene,  

 

 

Consiliul raional Ungheni, 

  

DECIDE: 

 

1. Se aprobă inițierea elaborării Planului de amenajare a teritoriului raionului Ungheni pentru perioada 

2021 – 2040. 

 

2. Se constituie Grupul de lucru pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului raionului 

Ungheni pentru perioada 2021 – 2040, conform componenței instituționale menționate în Anexa 1 la 

prezenta Decizie. 

 

 

3. Grupul de lucru pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului raionului Ungheni pentru 

perioada 2021 – 2040 va avea următoarele responsabilități: 

- va participa la elaborarea planului de lucru, colectarea informațiilor necesare și examinarea 

proiectelor de documentație a Planului de amenajare a teritoriului raionului Ungheni pentru 

perioada 2021 – 2040; 

- va asigura o bună conlucrare cu Compania de proiectare selectată în urma concursului organizat de 

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, inclusiv oferirea suportului documentar disponibil și 

facilitarea ședințelor de lucru cu autoritățile publice, instituțiile și factorii de decizie cu 

responsabilități în domeniul planificării și amenajării teritoriului regional; 

- va asigura promovarea procesului de elaborare a Planului de amenajare a teritoriului raionului 

Ungheni pentru perioada 2021 – 2040 precum și a procesului de consultare a documentului cu 

populația și factorii interesați; 



- va examina și coordona obținerea avizelor necesare pentru documentația elaborată; 

- va facilita organizarea consultărilor publice a documentației elaborate, colectarea și înaintarea 

propunerilor cetățenilor și a factorilor interesați pentru finalizarea Planului de amenajare a 

teritoriului raionului Ungheni pentru perioada 2021 – 2040    

- va înainta și promova aprobarea Planului de amenajare a teritoriului  raionului Ungheni pentru 

perioada 2021 – 2040  în cadrul ședinței Consiliului raional Ungheni. 

 

4. Se desemnează Cucu Dumitru persoană de legătură între Consiliul Raional Ungheni, Compania de 

proiectare selectată și Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”.  

 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama Dlui Ghenadi MITRIUC, Președintele 

raionului Ungheni. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                              ______________________ 

 

Contrasemnează: 

        Secretarul Consiliului raional                                          Rodica LIȚCAN   

  

Şef Secție juridică și resurse umane                                        Mariana PISARCIUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1                                                                                  La Decizia Consiliului raional Ungheni 

                                                                                                Nr. _________ din ______________ 

 

Grupul de lucru 

pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului raionului Ungheni 

pentru perioada 2021 – 2040 

 

Președintele Grupului de lucru 

Ghenadi MITRIUC, Președintele raionului Ungheni 

 

Secretarul Grupului de lucru 

Cănița Oxana 

 

Membrii Grupului de lucru: 
Arhitect-şef al raionului; 

Arhitect-șef al municipiului Ungheni; 

Șef al Secției juridice și resurse umane, Aparatul președintelui raionului; 

Şef al Direcţiei finanţe; 

Şef al Direcţiei generale asistenţă socială şi protecţie a familiei; 

Şef al Direcţiei educaţie; 

Şef al Direcţiei agricultură şi alimentaţie; 

Șef al  Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri; 

Şef al Secţiei economie şi reforme; 

Şef  interimar al Secţiei cultură şi turism; 

Şef al Serviciului relaţii funciare şi cadastru; 

Șef al Centrului de Resurse şi Atragere a Investiţiilor; 

Conducător al Î.M. Apă-Ungheni; 

Primarii localităților din raionul Ungheni; 

Şef al IMSP Centrul de sănătate Ungheni; 

Director IMSP Spitalul raional Ungheni; 

Şef al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat; 

Şef al Direcţiei deservire fiscală Ungheni, Direcția generală administrare fiscală Centru; 

Şef al Direcţiei teritoriale inspectare financiară Ungheni; 

Şef al Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor; 

Şef al Inspecţiei pentru protecția mediului Ungheni; 

Șef al Direcției ocuparea forţei de muncă Ungheni; 

Şef  al Direcţiei generale, Casa teritorială de asigurări sociale Ungheni; 

Şef al Direcţiei pentru statistic; 

Șef  al Direcției  Centrul sănătate publică Ungheni; 

Șef al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni; 

Şef  al Direcţiei situaţii excepţionale; 

Șef al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni; 

Şef al Oficiului teritorial Ungheni, Departamentul înregistrare 

 și licențiere a unităților de drept, Agenția Servicii Publice; 

Şef  al Direcţiei teritoriale Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; 

Comandant al Centrului militar teritorial Ungheni Şef adjunct al  Direcţiei regionale Vest; 

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; 

Director al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei; 

Şef al Biroului vamal Ungheni; 

Administrator principal al Zonei Economice Libere Ungheni – Business; 

Şef al Camerei de Comerţ şi Industrie filiala Ungheni; 

Preşedinte al Judecătoriei Ungheni; 

Procuror al raionului; 

Director al Î.S. Stațiunea tehnologică pentru irigare Ungheni; 

Administrator al Î.S. Portul fluvial Ungheni; 

Administrator al Gării auto Ungheni, Gările Auto Moderne  S.R.L.; 

Director al Centrului de poștă Ungheni, filiala  Î.S. Poşta Moldovei ; 

Şef al Î.S.  Silva – Centru; 

Reprezentant în teritoriu al S.A. Moldtelecom filiala Ungheni; 

Director al S.A. RED-Nord filiala Ungheni; 

Director al S.A. FEE NORD; 

Director al S.A. Drumuri Străşeni sectorul Ungheni; 

Director al S.R.L. Ungheni – Gaz; 

Reprezentant al Comisiei privind transportul auto de călători și bagaje și asigurarea securității circulației rutiere. 
 


