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DECIZIE 

nr. 5/20                                                                                               din  29.07.2021 
 
Cu privire la cofinanţarea Proiectului  

„Transport infrastructure rehabilitation  

in the Ungheni-Iasi cross-border area  

which aims at traffic streamline in  

the Sculeni border crossing point”  

(“Reabilitarea infrastructurii de transport 

 în zona transfrontalieră Ungheni-Iași intru 

 fluidizarea traficului în punctul de trecere 

 a frontierei Sculeni”) 1HARD/3.1/22” 

   În temeiul art. 43, alin. 1) lit.t), alin.2 al Legii privind administraţia publică locală nr.435 din 28.12.2006) şi a 

Legii privind Finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003; 

  Având în vedere Cererea de finanţare a proiectului şi cheltuielile legate de proiect conform Ghidului 

solicitantului; 

  Ţinând cont de importanţa dezvoltării şi consolidării relaţiilor de parteneriat şi colaborare transfrontalieră, 

 

Consiliul Raional Ungheni 
DECIDE: 

1. Se aprobă implementarea proiectului „Transport infrastructure rehabilitation in the Ungheni-Iasi cross-border 

area which aims at traffic streamline in the Sculeni border crossing point” (“Reabilitarea infrastructurii de 

transport în zona transfrontalieră Ungheni-Iași intru fluidizarea traficului în punctul de trecere a frontierei 

Sculeni”) 1HARD/3.1/22, în cadrul Programului Operaţional Comun „România – Republica Moldova 2014-

2020”. 

2. Se acceptă cofinanţarea proiectului în sumă de 49 925,79 euro, ce constituie 2.74% din valoarea totală a 

proiectului (1 823 712,43 euro) şi 10 % din valoarea totală a finanţării pentru Consiliul Raional Ungheni (449 

332,12 euro), la cursul valutar oficial al Băncii Naţionale pentru ziua efectuării transferului, precum și orice alte 

cheltuieli neeligibile sau alte costuri necesare pentru implementarea proiectului, efectuate de către Beneficiarul 

Lider - Consiliul Raional Ungheni aferente activităților proiectului; fondurile respective vor fi puse la dispoziția 

proiectului și cheltuite în conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat și cu regulile Programului 

Operațional Comun România-Republica Moldova 2014 – 2020. 

3. Cofinanţarea se va efectua din mijloacele financiare prevăzute în bugetul raional pentru anii 2021-2022. 

4. Se deleagă domnului preşedinte al raionului Ghenadi MITRIUC, dreptul de a semna toate actele necesare bunei 

implementări a proiectului. 

5. Se abroga decizia Consiliului raional Ungheni nr. 5/3 din 19.11.2020 „Cu privire la cofinanţarea Proiectului 

„Transport infrastructure rehabilitation in the Ungheni-Iasi cross-border area which aims at traffic streamline in 

the Sculeni border crossing point” (“Reabilitarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Ungheni-

Iași intru fluidizarea traficului în punctul de trecere a frontierei Sculeni”) 1HARD/3.1/22” 

6. Controlul asupra prezentei decizii se atribuie domnului Ghenadi MITRIUC, preşedintele raionului Ungheni. 

 

Au votat:  pro-29;  contra-0; abținut – 0: 

Preşedintele şedinţei     Oleg BELBAS 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului raional                                    Rodica LIŢCAN 


