
ANUNŢ 

privind organizarea consultărilor publice a  

Planului Regional de Amenajare a Teritoriului raionului Ungheni 

 pentru anii 2022-2040 

 

Consiliul raional Ungheni inițiază, începând cu data de  27 mai 2022,                               

consultarea publică a Planului Regional de Amenajare a Teritoriului raionului 

Ungheni (PATR Ungheni) pentru anii 2022-2040. 
 

PATR Ungheni este documentul coordonator în dezvoltarea armonioasă a tuturor 

componentelor teritoriului care include localitățile urbane și rurale în corespundere 

cu statutul și rolul socio-economic în sistemul de localități și este parte din Planul 

de amenajare a teritoriului național în general.  

 

Elaborarea documentației PATR Ungheni s-a realizat în corespundere cu  legislația 

în vigoare, ținând cont și de prevederile documentelor de politici și convenții în 

domeniu, aprobate la nivel internațional. 

 

Recomandările pe marginea proiectului PATR Ungheni supus consultării publice 

pot fi expediate până pe data de 27 iunie 2022, dl. Cucu Dumitru – arhitect șef al 

Consiliului raional Ungheni, pe adresa electronică: dumitrucucuarh@gmail.com la 

numărul de telefon 0236-22-152 sau în cutia cu propuneri din holul Consiliului 

raional Ungheni situat pe adresa: str. Națională, nr. 11, mun. Ungheni. 

 

Proiectul PATR Ungheni este disponibil pe pagina Consiliul raional Ungheni și 

include 3 documente: 

 Memoriul General - http://www.crungheni.md/proiectul-planul-regional-de-

amenajare-a-teritoriului-raionului-ungheni/  

 Memoriul Sinteză - http://www.crungheni.md/proiectul-planul-regional-de-

amenajare-a-teritoriului-raionului-ungheni/  

 Planșe desenate - http://www.crungheni.md/proiectul-planul-regional-de-

amenajare-a-teritoriului-raionului-ungheni/  

sau la sediul Consiliului raional Ungheni, situat pe adresa pe adresa str. Națională, 

nr. 11, mun. Ungheni. 

 

Audierile publice a PATR Ungheni vor avea loc on-line, pe data de 21 iunie 2022, 

începând cu ora 9:00, pe platforma ZOOM, pe următorul link: 

 https://undp.zoom.us/j/86045085932 

 

Documentul PATR Ungheni a fost elaborat în cadrul Programului ”EU4Moldova: 

regiuni cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și 

UNICEF Moldova, de către Consorțiumul ”Institute for Housing and Urban 

Development Studies - România” (IHS – România) și Grupul de Consultanță și 

Dezvoltare Urbană ”Europolis – Internațional” SRL. 
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