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Anun{ referitor Ia elaborarea unui proiect de act normativ

Numele autoritltii sau instituliei publice: ORA$UL UNGHENI
Astdzi, 26.01.2023, ORA$UL UNGHENI, anun{6 deschiderea procedurii de transparenfd

decizional[ a procesului de elaborare a proiectului urmitorului act normativ: Proiect de hotdrdre
privind aproborea indicatorilor tehnico-economici actualizali qi a devizului general actualizat
pentru obiectivul de investilii "Canalizare menajerd tn orasul Ungheni pe strdzile: Rozelor,
Magnoliei, Cosminului, Viitorului ;i tronsonul E60 - D81067, in loc. Vidrasdu pe strdzile:
Martirilor, Busuiocului, infrdlirii, in loc. MoreEti pe strdzile: Panselulelor, Crinului, Delnilei,
CAP-ului, iudel Mureq", aprobat pentru linan(are prin Programul nalional de investilii
"Anghel Salignyu, precum Si a sumei reprezentdnd categoriile de cheltuieli linan(ate de la
b ugetal local p entru realizarea obiectiv ul ui.

Paragraf descriptiv - problema identificatd, solufia propusd de actul normativ, impactul
scontat etc.

Prin Hot5rdrea Consiliului Local Ungheni nr.65 din 28 octombrie 2021 a fost aprobatd
cererea de finan{are qi devizul general estimativ pentru obiectivul de investitii "Canalizare
menajer6 in oragul Ungheni pe strdzile: Rozelor, Magnoliei, Cosminului, Viitorului gi tronsonul
E60 - DE1067, in loc. Vidrasdu pe strdzile: Martirilor, Busuiocului, tnfrElirii, in loc. Moregti pe
strlzile: Panselu]elor, Crinului, Delnifei, CAP-ului, judef Mure$ ", in vederea depunerii in cadrul
Programului Nafional de Investi{ii "Anghel Saligny".

in vederea incheierii contractului de finan{are, conform art. 9 alin. (l) din Normele
metodologice aprobate prin OMDLPA nr. 133312021pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonanfei de urgenlI a Guvernului nr. 951202I privind aprobarea Programului national de
investifii "Anghel Saligny", este obligatorie transmiterea unor documente, printre care qi hotardrea
consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizali, a devizului general
actualizat conform modelelor prevdzute in anexele nr" 2.1 gi nr.2.2b din Normele metodologice,
precum gi a sumei reprezentdnd categoriile de cheltuieli finanlate de la bugetul local pentru
r ealizar ea ob iectivul ui.

Documentafia aferentd proiectului de act normativ include (dup6 caz):

' referatul de aprobare privind necesitatea adopt6rii actului normativ propus;
. textul complet al proiectului actului respectiv:
. alte documente considerate relevante.



Documenta{ia poate fi consultatd:
. pe pagina de internet a institu(iei, la www.primariaungheni.ro
. la sediul instituliei Oraqul Ungheni str. Principald,nr.357, jud. Mureq

' proiectul de act normativ se poate obline in copie, pebazd,de cerere depusd la biroul de rela{ii cu
publicul al instituliei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ
supus procedurii de transparen!5 decizionald se pot depune pdnl la data de 07.02.2023.
tr prin formularul online disponibil pe pagina de internet a institutiei la linkul
https://www.primariaungheni.ro/informari/proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-indicatorilor-

tehnico-economici-actualizati-f i-a-devizului-general-actualizat-pentru-obiectivul-de-investitii-
"Canalizare-menajer6-in-oralul-Ungheni-pe-strdzile:-Rozelor"-Magnoliei.-Cosminului.-
Viitorului-$i-tronsonul -E60 - DEl067.-in -loc.-Vidras[u-pe-strdzile:-Martirilor.-Busuiocului.-

-aprobat -pentru- finanfare -prin -Programul-national-de-investitii "-Anghel-Saligny".-precum-;i
-a-sumei-reprezentAnd-categoriile-de-cheltuieli-finantate-de-la-bueetul-local-pentru-realizarea-

obiectivului;
n ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: ungheni@.cjmures.ro.;
n prin poqtd, pe adresa: Oraqul Ungheni str. Principald nr. 357, jud. Mureq ;

n la sediul instituliei, la Registraturd, la adresa Oraqul Ungheni str. Principall,nr.357, jud. Mureg,
intre orele 07:30- I 5 :30.

Materialele transmise vor purta mentiunea "Propuneri privind Proiect de hotirdre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizali gi a devizului general actualizat pentru
obiectivul de investi{ii "Canalizare menajerl in oraqul Ungheni pe strdzile: Rozelor, Magnoliei,
Cosminului, Viitorului gi tronsonul E60 - DE1067, in loc. Vidrasdu pe strdzile: Martirilor,
Busuiocului, lnfr6{irii, in loc. Moregti pe str[zile: Panselufelor, Crinului, Delnilei, CAP-ului, jude]
Mureq", aprobat pentru finanfare prin Programul nafional de investi{ii "Anghel Saligny", precum
gi a sumei reprezent6nd categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea
obiectivului".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de
intemet a instituliei, la linkul https ://www.primariaun gheni.ro

Nepreluarea recomand6rilor formulate gi inaintate in scris va fi justificatd in scris.
Pentru cei interesa(i existi gi posibilitatea organizdrii unei intdlniri in care sd se dezbata

public proiectul de act normativ, in cazul in care acest lucru este cerut in scris de cdtre o asocia{ie
legal constituitl sau de cltre o altl autoritate sau institutie publicd pdni la data de 07.02.2023 .

Pentru informalii suplimentare, vI stdm la dispozitie la urmltoarele date de contact:
telefon: 0265-328.212, e-mail: ungheni@cjmures.ro, persoand de contact: Suciu Ramona

Primar,


