
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

PREýEDINTELE RAIONULUI UNGHENI

DISPOZITIE

Nr. 13 - pl/l-{ diп /d о6. 2022

Сu privire la iпstituirea grupului de lucru coпsultatiy

репtru participarea iп cadrul proiectului de Coпstruc|ie
а Locuiп|elor репtru Pdturile Sосiаlmепtе Vulпerabile (UIP II)

in temeiul:
- жt. 4з din Legea privind administralia publicё lосаlй nr. 436-XVI din 28.12.2006;

- Legii пr.75 din 30.04.2015 cu privire 1а locuinte;
- Legii privind finanlele publice locale Nr. 397 din 16.10.2003;

- Дnuniului Ministerului infrastructurii qi dezvoltйrii regionale а1 R.M. diп |8,02.2022;

дчбпd in vedere oportunitatea oferitё de unitatea de implementare а proiectului

,,дctivitafi preparatorii pentru lапsаrеа unui proiect de constructie а locuintelor sociale realizat

cu finanlarb ai" Contul de Coeziune Socialй de la Donatorul Spaniol alocat de Banca de

Dezvoltare а Consiliului Europei";
in scopul eventualei participбri in cadrul Proiectului,FazaIII,

DISPUN:

1. Se instituie grupul de lucru consultativ pentru eventuala participare in cadrul Proiectului,

Faza III, а Unitafii de Implementare а proiectului Constructie а Locuin{elor pentru
pйturile socialmente vulnerabile :

Presediпte:
MITRIUC Ghenadi - preqedintele raionului
Secretar:
PETRE Violeta - qef Centrul de Resurse 9i Atragere а Investitiilor

Membrii grupaluiz
LAZAR Tatiana - vicepregedinte al raionului
LUPU Vasile - vicepreqedinte а1 raionului
PANCU Iulia - 9ef Directie educa}ie

PASCARU Valentina - qef seclie juridicй 9i resurse umane

FRLINZE Lilian - specialist principal Serviciul relatii funciare qi cadastru

GURAU Natalia - contabil-gef
ROGOVSCHI Diana - Eef Sectie constructii, gospodйrie соmчпаlё qi drumuri

CUCU Dumitru - arhitect -qef al raionului
кАрвд}tU Tudor - qef Direclie gепеrаlё asistentё socialй 9i protecfie а familiei

URSATIEV Liudmila - qef Sectie economie 9i rеfоrmе

MANOLE Rodica - Eef Seclie administra}ie publicб

CALUýCA Ion - viceprimar municipiul Ungheni
OBOROC Ion - diroctor Colegiul Agroindustrial Ungheni



2. Сопfоrm competenlelor sale, grupul de lucru ча identifica construcliile nefinalizate,

construcliile се пЬсеsiй rесопstruсliЪ sau rепочаrе, documentalia tehnicй de proiect, raportul de

evaluare а constructiilor.

3. Controlul

ýef Sec{ie Juridicй
qi Resurse Umane,

.'-
./

t"/ Ghenadi MITRIUC

а9"-+ Valentina рдsсдRu

dispozilii mi-l asum.


