
CONSILIUL   RAIONAL  UNGHENI 
 

                                                                 ORDINEA  DE  ZI 
                                         a şedinţei ordinare a Consiliului raional Ungheni 

 

                                                                                                             26.05.2022, ora 10.00 

sala de şedinţe a Consiliului raional 

 

 Ședinţa Comisiei de specialitate în probleme agricultură, industrie prelucrătoare, ecologie şi 

dezvoltare rurală – 23.05.22, ora 14.00,  sala de  ședințe a Consiliului raional Ungheni  

 

 Ședinţa Comisiei de specialitate în probleme sociale – 24.05.2022, ora 13.00, sala de ședințe 

a Consiliului raional Ungheni   

 

 Şedinţa Comisiei de specialitate în probleme economie, buget şi finanţe  - 24.05.2022, ora 

15.00   sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni  
   

 

1. Cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare privind constituirea Clusterului Turistic 

Regional Ținutul de Vest. 

                  Raportor: Ludmila Ursatiev,  șef Secțe economie si reforme 

 

2. Cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare privind constituirea Clusterului mobilier 

În regiunea Ungheni. 

                  Raportor: Viorel Scutaru,  șef Direcție agricultură și alimentație 

  

3. Cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022.  

                  Raportor: Iulia Pancu,  șef Direcție educație 

 

    4 . Cu privire la modificarea componenței Consiliilor administrative ale instituțiilor medico-sanitare 

publice. 

                Raportor: Tatiana Lazar, vicepreședintele raionului 

  

5. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța IMSP Centrul de sănătate 

Ungheni. 

                  Raportor: Oleg Belbas,  șef IMSP Centrul de sănătate Ungheni 

 

 

6. Cu privire la exproprierea bunului imobil cu nr. cadastral 9261103124 pentru cauza de utilitate 

publică. 

                  Raportor: Valentina Pascaru,  șef Secție juridică și resurse umane 

 

 

    7.   Cu privire la acceptarea primirii bunurilor în proprietate publică a raionului Ungheni. 

                           Raportor: Iulia Pancu, șef Direcție Educație 

  

    8. Cu privire la acceptarea primirii în proprietate. 

                            Raportor: Iulia Pancu, șef Direcție Educație 

  

    9. Cu privire la schimbarea denumirii instituției publice. 

                            Raportor: Iulia Pancu, șef Direcție Educație 

  

    10. Cu privire la expunerea unității de transport la licitația publică cu reducere. 



                            Raportor: Iulia Pancu, șef Direcție Educație 

  

    11. Despre modificarea Deciziei nr.2/22 din 03.03.2022 Cu privire la instituirea Comisiei privind 

transportul auto de călători și bagaje și asigurarea securității circulației rutiere. 

                            Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului 

 

12. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța IP Gimnaziul Costuleni. 

                  Raportor: Silvia Corneleac,  director IP Gimnaziul Costuleni 

  

13. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța IP Gimnaziul „Grigore Vieru” 

din s. Țîghira. 

                  Raportor: Rodica Dereș,  director IP Gimnaziul „Grigore Vieru” 

 

    14. Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanța de judecată. 

                            Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului 

  

    15. Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanța de judecată (procese penale). 

                            Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului 

 

    16. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ungheni pentru 

trimestrul III al anului 2022. 

                      Raportor: Rodica Lițcan,  secretarul Consiliului raional 

 

    17. Cu privire la comercializarea unității de transport. 

                            Raportor: Oleg Belbas,  șef IMSP Centrul de sănătate Ungheni 

 

  

     18. Cu privire la darea in locațiune prin licitație publică. 

                            Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului 

 

     19. Cu privire la aprobarea actelor de inventariere anuală a instituțiilor medico –sanitare publice și 

Î.M Centrul Stomatologic Raional Ungheni. 

                            Raportor: Tatiana Lazar, vicepreședintele raionului 

  

 

     20. Cu privire la aprobarea actelor de inventariere  a bunurilor imobile, proprietate publică a 

Consiliului raional Ungheni. 

                            Raportor: Tatiana Lazar, vicepreședintele raionului 

  

     21.  Cu privire la corelarea bugetului raional  aprobat pe anul 2022 cu Legea bugetului de stat pe 

              anul 2022.         

                           Raportor: Tatiana Struc, șef  Direcție finanțe 

  

     22.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. 

                            Raportor: Tatiana Struc, șef  Direcție finanțe 

 

      23.  Cu privire la examinarea demersului.  

                            Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului 

  

      24.  Cu privire la ridicarea mandatului de consilier în Consiliul raional Ungheni. 

                            Raportor: Ghenadi Mitriuc, președintele raionului 

  

                                        Secretar,                                            Rodica    LIŢCAN 


