REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
MD-3600, or.Ungheni, str.Naţională, 11
tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: contact@crungheni.md

DECIZIE
Nr. 1/4

din 22.02.2018

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
În temeiul art. 8 al Legii privind finanţele publice locale Nr. 397 din 16.10.2003;
art. 81 Legii privind administraţia publică locală Nr. 436, art. 81 din 28.12.2006;
art. 72 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale Nr. 181 din 25.07.2014;
Hotărîrii Guvernului al Republicii Moldova cu privire la finanțare în bază de cost standard per elev a instituțiilor de
învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea Nr. 868 din
08.10.2014;
avînd în vedere Decizia Consiliului raional Nr. 6/2 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul
2018 în a doua lectură” ,
Consiliul raional Ungheni
DECIDE:
1. Se alocă din soldul format la 01.01.2018 în urma executării bugetului pentru anul 2017 suma de 3524,7
mii lei, inclusiv:
- Consiliului raional, pentru reparația fațadei clădirii situate pe str. Națională Nr. 09
450,0 mii lei
- Consiliului raional, pentru strămutarea liniei energetice (LEA) 10 kV la drum
25,8 mii lei
- Consiliului raional, pentru procurarea unui imobil
250,0 mii lei
- Consiliului raional, pentru supravegherea de autor la drumul
Ungheni - Cetireni – Alexeevca
25,0 mii lei
- Consiliului raional, pentru procurarea biletelor la concertul dedicat cu ocazia
zilei internaționale a femeii
40,0 mii lei
- Consiliului raional, pentru restabilirea cheltuielilor suportate de dnul Graur Victor
la Campionatul Mondial de lupte libere a veteranilor (avion, cazare, participare)
10,0 mii lei
- Consiliului raional, pentru recuperarea cheltuielilor suportate de dlui Gaiduc Nicolae
pentru perioada de pregătire pentru îndeplinirea normativului de calificare la Jocurile
Olimpice de iarnă din Pxengchang
20,0 mii lei
- Clubului Sportiv ,,Sporter'', pentru organizarea Semimaratonului Internațional
Ungheni 2018, consacrat Zilei Europei
25,0 mii lei
- IMSP „Centrul de Sănătate Cetireni”, pentru procurarea utilajului (cazan) în Oficiul
Medicilor de Familie Unțești
28,8 mii lei
- CNAM, pentru procurarea polițelor de asigurare persoanelor socialmente vulnerabile
101,4 mii lei
- Primăriei com. Mănoilești, pentru construcția sistemului de iluminare stradală în
satele comunei: Mănoilești și Vulpești
250,0 mii lei
- Primăriei com. Agronomovca, pentru instalarea iluminatului stradal din com. Agronomovca 120,0 mii lei
- Fundației Comunitare Ungheni, pentru participarea Consiliului Raional Ungheni
la Campania de colectare de fonduri pentru realizarea și promovarea
inițiativelor tinerilor din comunitățile r.Ungheni
150,0 mii lei
- Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan, pentru organizarea și desfășurarea
celei de a XXIX aniversare de la încheierea războiului din Afganistan
10,0 mii lei
- IMSP „Centrul de Sănătate Măcărești-Costuleni”, pentru lucrările de reparație a acoperișului
OMF Costuleni
300,0 mii lei
- IMSP „Spitalul raional Ungheni”, pentru susținerea tinerilor specialiști pentru anul 2018:
Iachimovschi Ala, Hărbălău Corina, Cebotari Elena
29,0 mii lei
- Primăriei com. Todirești, pentru schimbarea geamurilor și pardoselilor din plăci de gresie
a casei de cultură din s. Grăseni, com. Todirești
120,0 mii lei

- Primăriei s. Cornova, pentru reparația turnului de apă
120,0 mii lei
- Asociației Veteranilor Ungheni ,,Ungheni-Prut”, pentru petrecerea mesei de
pomenire în legătură cu aniversarea a XXVI-a de la începutul conflictului
armat din stînga Nistrului
10,0 mii lei
- Direcției educaţie, pentru procurarea unei unități de transport întru asigurarea
acordării serviciilor de suport instituțiilor educaționale de către specialiștii Serviciului
de Asistență Psihopedagogică
250,0 mii lei
- IMSP „Centrul de Sănătate Ungheni”, pentru procurarea amestecurilor lactate, pentru
copii de vîrstă fragedă din familiile social-vulnerabile
75,0 mii lei
- Secției Cultură și Turism Ungheni, pentru finalizarea lucrărilor de reparație la
Biblioteca Dănuțeni, filiala Nr.1 al BPR ,,Dimitrie Cantemir ''
110,0 mii lei
- ARU ,,Uniunea Cernobîl'', pentru organizarea mesei de pomenire a victimelor
catastrofei de la Cernobîl
6,0 mii lei
- IMSP „Spitalul raional Ungheni”, pentru finalizarea lucrărilor de creare a departamentului
Unitatea Primirii Urgente
700,0 mii lei
- Primăriei com. Florițoaia Veche, pentru iluminatul stradal în satele com. Florițoia Veche
250,0 mii lei
- Uniunii Veteranilor Războiului pentru independența Republicii Moldova, pentru
organizarea mesei de pomenire cu ocazia datei comemorative
5,0 mii lei
- Consiliului raional, pentru procurarea detectoarelor autonome de fum, pentru protejarea
persoanelor din categoria de risc, care vor montate Direcția Situații Excepționale Ungheni
16,5 mii lei
- Î.M. „Apă-Ungheni”, pentru lucrări de conectare a utilajului pentru activitate pe timp de iarnă 27,2 mii lei
2. Se alocă din mijloace aprobate în bugetul anului 2018 din cheltuieli prevăzute pentru implementarea
proiectelor suma de 1417,4 mii lei, inclusiv:
- Consiliului raional, contribuție la proiectul ,,Construcția apeductului de grup pentru
apă potabilă spre satele Bușila, Chirileni, Grăseni, Todirești, Etapa -II''
1342,4 mii lei
- Primăriei or. Cornești, contribuție la proiectul ,,Iluminarea stradală în s. Romanovca''
75,0 mii lei
3. Se alocă din componenta raională aprobată pentru anul 2018 suma de 2030,4 mii lei, inclusiv:
- I.P. „Gimnaziul Alexeevca”, pentru transportarea elevilor din s.Săghieni la
Gimnaziul Alexeevca
12,5 mii lei
- I.P. „Gimnaziul Florițoaia Veche”, pentru achiziționarea televizoarelor SMART și toate
accesoriile pentru ele (proiect Școala mea)
90,0 mii lei
- I.P. „Gimnaziul Buciumeni”, pentru implementarea proiectului de instalare a
Centralei Termice pe Biomasă
130,0 mii lei
- I.P. Liceul Teoretic ,,Elada’’, s. Măcărești, pentru achiziționarea calculatoarelor,
proiect ,,Școala mea’’
90,0 mii lei
- Direcției educație pentru procurarea unui microbuz pentru transportarea elevilor
500,0 mii lei
- I.P. „Gimnaziul Hîrcești”, pentru procurarea unei table interactive
77,0 mii lei
- I.P. „Gimnaziul Năpădeni”, pentru procurarea unei table interactive
77,0 mii lei
- I.P. „Gimnaziul Buciumeni”, pentru procurarea unei table interactive
77,0 mii lei
- I.P. „Gimnaziul ,,Andrei Chivriga””, s.Valea-Mare, pentru reparația acoperișului cantinei
239,5 mii lei
- I.P. „Gimnaziul ,,Pavel Buruiană””, s. Condrătești, pentru procurarea unei table interactive 77,0 mii lei
- I.P. „Gimnaziul Rădenii Vechi”, pentru procurarea unei table interactive
77,0 mii lei
- I.P. „Gimnaziul Alexeevca”, pentru procurarea unei table interactive
77,0 mii lei
- I.P. „Gimnaziul Todirești”, pentru achiziționarea televizorului SMART și proiectorului
70,0 mii lei
- I.P. „Gimnaziul ,,Dimitrie Cantemir””, or. Cornești, pentru reconstrucția grupului sanitar
în incinta instituției
198,6 mii lei
- I.P. „Gimnaziul Bumbăta”, pentru renovarea grupului sanitar în incinta instituției
237,8 mii lei
4. Direcția finanțe (şef Tatiana Struc) va efectua modificările respective în bugetul raional.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, președintele raionului.

Preşedintele şedinţei,

Svetlana CIOBANU

Contrasemnează:
Secretar-interimar al Consiliului raional,

Irina TOADER

