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Nr. 2608 din 14.03.2023 

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normative 

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice: ORAȘUL UNGHENI 

 

Astăzi, 14.03.2023, ORAȘUL UNGHENI, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă 

decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:  Proiect de hotărâre 

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a  indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Modernizare străzi UAT orașul Ungheni, respectiv: str. FN CF nr. 

54727 , str. Castanilor, Stadionului segment 5, str. Fn CF nr. 52854,  str. FN CF nr. 55951  din 

localitatea Ungheni, str. Paroște segment 2 din localitatea Vidrasău, str. Viitorului, str. 

Salcâmului din localitatea Cerghizel, str. Dealului, str. Scurtă, str. Corniși Mare, str. Fântânii, 

str. Mică, str. Gruiului, str. Mânzata, str. Cimitirului, str. Îngustă din localitatea Cerghid, str. 

Pășunii din localitatea Recea, str. Crinului – DC 125 din localitatea Morești, oraș Ungheni, 

județ Mureș”.  

Paragraf descriptiv - problema identificată, soluţia propusă de actul normativ, impactul 

scontat etc. 

La data de 22 decembrie 2022 a fost predată de către prestator autorității contractante, 

documentația tehnică faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi UAT orașul 

Ungheni, respectiv: str. FN CF nr. 54727 , str. Castanilor, Stadionului segment 5, str. Fn CF nr. 

52854,  str. FN CF nr. 55951  din localitatea Ungheni, str. Paroște segment 2 din localitatea 

Vidrasău, str. Viitorului, str. Salcâmului din localitatea Cerghizel, str. Dealului, str. Scurtă, str. 

Corniși Mare, str. Fântânii, str. Mică, str. Gruiului, str. Mânzata, str. Cimitirului, str. Îngustă din 

localitatea Cerghid, str. Pășunii din localitatea Recea, str. Crinului – DC 125 din localitatea 

Morești, oraș Ungheni, județ Mureș”. 

În vederea continuării obiectivului de investiții menționat mai sus, se impune aprobarea 

documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției la valoarea totală 

prevăzută în devizului general, anexat la prezentul proiect de hotărâre. 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):  

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;  

• textul complet al proiectului actului respectiv:  

• alte documente considerate relevante. 
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Documentaţia poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariaungheni.ro  

• la sediul instituţiei Orașul Ungheni str. Principală nr. 357, jud. Mureș   

• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu 

publicul al instituţiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 

supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 24.03.2023. 

□ prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul aprobarea 

documentației-tehnico-economice-faza-DALI-și-a-indicatorilor-tehnico-economici-ai-investiției- 

”Modernizare-străzi-UAT-orașul-Ungheni,-respectiv: str. FN CF nr. 54727,str. Castanilor, 

Stadionului segment 5, str. Fn CF nr. 52854,  str. FN CF nr. 55951  din localitatea Ungheni, str. 

Paroște segment 2 din localitatea Vidrasău, str. Viitorului, str. Salcâmului din localitatea 

Cerghizel, str. Dealului, str. Scurtă, str. Corniși Mare, str. Fântânii, str. Mică, str. Gruiului, str. 

Mânzata, str. Cimitirului, str. Îngustă din localitatea Cerghid, str. Pășunii din localitatea Recea, 

str. Crinului – DC 125 din localitatea Morești, oraș Ungheni, județ Mureș.;  

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ungheni@cjmures.ro.; 

 □ prin poştă, pe adresa: Orașul Ungheni str. Principală nr. 357, jud. Mureș ;  

□ la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Orașul Ungheni str. Principală nr. 357, jud. Mureș, 

între orele 07:30-15:30. 

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind Proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a  indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Modernizare străzi UAT orașul Ungheni, respectiv: str. FN CF nr. 54727 , str. 

Castanilor, Stadionului segment 5, str. Fn CF nr. 52854,  str. FN CF nr. 55951  din localitatea 

Ungheni, str. Paroște segment 2 din localitatea Vidrasău, str. Viitorului, str. Salcâmului din 

localitatea Cerghizel, str. Dealului, str. Scurtă, str. Corniși Mare, str. Fântânii, str. Mică, str. 

Gruiului, str. Mânzata, str. Cimitirului, str. Îngustă din localitatea Cerghid, str. Pășunii din 

localitatea Recea, str. Crinului – DC 125 din localitatea Morești, oraș Ungheni, județ Mureș. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de 

internet a instituţiei, la linkul https://www.primariaungheni.ro 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 

public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie 

legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 24.03.2023 . 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: 

telefon: 0265-328.212, e-mail: ungheni@cjmures.ro, persoană de contact: Suciu Ramona 

 

Primar, 

Prodan Victor 
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