
 Proiect 

  

 CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

  

 Decizie 

 nr.____________                                               din________________2022 
  

Cu privire la aprobarea Strategiei 

de dezvoltare socio-economică a raionului  

Ungheni pentru perioada 2022 – 2030 

 

În temeiul art. 43, alin (1), lit. j) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală,  

Întru elaborarea unei viziuni strategice de dezvoltare a raionului Ungheni pentru perioada 2022-

2030,   

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 Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului 

Ungheni pentru perioada 2022 – 2030, care va reflecta viziunea strategică ce presupune un 

angajament comun al tuturor actorilor publici și privați de a sprijini crearea unui mediu economic 

dinamic și performant, care să afirme raionul Ungheni ca motor al dezvoltării regionale, să permită 

regenerarea și revigorarea sustenabilă a comunităților locale și să le asigure o viață mai bună 

locuitorilor, 

Luând în considerare rezultatele întâlnirilor sectoriale, consultărilor publice, ședințele Grupului de 

lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru 

perioada 2022 – 2030, din 17.05.2022 și 28.06.2022,  

 

Consiliul raional Ungheni, 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022 

– 2030, conform anexei. 

 

2. Se recomandă autorităților publice locale de nivelul I să elaboreze/actualizeze documentele 

politici publice la nivelul UAT administrate, luând în considerare Strategia de dezvoltare socio-

economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022 – 2030. 

 
3. Secția Economie și Reforme va asista autoritățile publice locale de nivelul I în 

elaborarea/actualizarea documentelor de politici publice. 

 
4. Raportul de monitorizare și evaluare a nivelului de implementare a prezentei strategii va fi 

prezentat anual la prima ședință ordinară a Consiliului raional Ungheni și va fi publicat pe 

pagina web oficială și alte surse media. 

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

Președintele raionului Ungheni. 

 

Preşedintele şedinţei                              ______________________ 

 

Contrasemnează: 

        Secretarul Consiliului raional                                         Rodica LIȚCAN   

  

Şef Secție juridică şi resurse umane                                       Valentina PASCARU 


