
Notă explcativă la proiectul deciziei 

„Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional Ungheni pentru 

anul 2018 în a doua lectură”  

       Pe parcursul perioadei de gestiune au fost operate modificări și completări în baza: Legii 

bugetului de stat pentru anul 2018, Deciziilor Consiliului raional nr.1/4 din 22.02.2018 „Cu 

privire la alocarea mijloacelor financiare”, nr.2/2 din 10.05.2018 „Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare”, Dispozițiilor președintelui raionului și modificărilor efectuate de către 

executorii de buget în limita competențelor prevăzute de legislația în vigoare. 

În tabelul nr.1 la nota explicativă se reflectă modificarea părții de venituri în sumă totală de 

7165,5 mii lei și a părții de cheltuieli în sumă de 14608,9 mii lei. 

Modificarea părții de venituri a bugetului raional în sumă totală de 7165,5 mii lei (tabelul 2 la 

nota explicativă), se explică prin majorarea încasărilor de la prestarea serviciilor cu plată în sumă 

totală de 747,9 mii lei,inclusiv: 770,4 mii lei constituie încasările de la prestarea serviciilor cu 

plată la Centrul de bătrîni, care a fost transmis de la primăria mun. Ungheni la Direcția asistență 

socială și protecția familiei; redistribuirea sumei de 20,0 mii lei de la încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată, incorect atribuite L.T. „Gh.Asachi” la plata pentru locațiunea bunurilor 

patrimoniului public și a sumei de 2,5 mii lei  liceul teoretic Sculeni. De asemenea, au fost 

majorate veniturile colectate la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public în sumă de 

18,0 mii lei pe gimnaziile Morenii Noi (2,0 mii lei), „Gr.Vieru” Țîghira (8,0 mii lei), Negurenii 

Vechi (8,0 mii lei). Donațiile voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne au fost 

majorate cu 24,2 mii lei,inclusiv: în baza demersurilor gimnaziului „A.Popovici”, s.Boghenii 

Noi, pentru alimentarea elevilor claselor gimnaziale (sponsorizări părinții) - 8,3 mii lei; 

gimnaziul Chirileni și liceul M.Eminescu donații de la Fundația Comunitară Ungheni în sumă de 

respectiv 6,9 mii lei și 9,0 mii lei. 

Au fost majorate transferurile curente primite cu destinație specială de la bugetul de stat pentru 

asigurarea și asistența socială în sumă de 82,0 mii lei, destinate plății indemnizațiilor pentru 

construcția și reparația caselor de locuit unor categorii de cetățeni; transferurile capitale cu 

destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II  cu 195,0 mii lei prin 

Legea bugetului de stat pentru anul 2018 pentru reparația capitală a gimnaziului Agronomovca; 

transferurile capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile 

bugetelor locale de nivelul II în sumă totală de 6063,9 mii lei, inclusiv: de la Fondul Ecologic 

Național pentru apeductul spre satele Bușila, Chirileni, Grăseni, Todirești, Etapa – II vor fi 

transferate mijloace financiare în sumă de 6000,0 mii lei, 63,9 mii lei  alocată de FISM 

gimnaziului Manoilești în cadrul proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile de 

cultură generală”, pentru procurarea de bunuri. 

Modificarea cheltuielilor în sumă totală de 14608,8 mii lei se explică prin alocarea din soldul 

format la situația din 31.12.2017 în sumă de 7443,4 mii lei și modificările efectuate ce reiese din 

modificarea părții de venituri în sumă de 7165,5 mii lei: 

-  la subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”  „ -1386,6 ” mii lei, din care au fost alocate 

prin 

Deciziile Consiliului raional nr.1/4 din 22.02.2018 din mijloace prevăzute pentru implementarea 

proiectelor „ -1417,4” mii lei și  nr.2/2 din 10.05.2018 suma de “-1505,4” mii lei. 



Din soldul disponibil format la situația din 01.01.2018 au fost alocate la acest subprogram 

mijloace financiare în sumă totală de 1530,7 mii lei,inclusiv: pentru reparația fațadei clădirii 

Națională 9 – 480,0 mii lei ; procurarea unui imobil – 250,0 mii lei ;Fundației Comunitare 

Ungheni, pentru participarea Consiliului raional la Campania de colectare de fonduri în sumă de 

150,0 mii lei și alte cheltuieli;acordarea premiilor din din contul a 30% din veniturile obținute 

suplimentar la cele aprobate (precizate) pe anul 2017 în sumă de 119,9 mii lei;Federații raionale 

de fotbal  și FC Maiac-Cioropcani mijloace în sumă de 100,0 mii lei; Consiliului raional,pentru 

dotarea Serviciului de Supraveghere tehnică și accidente rutiere cu o unitate de transport ș.a. 

Din soldul proiectului comunitate pentru evaluarea și managementul riscurilor 5,5 mii lei . 

 la subprogramul 0501 „Politici și management în domeniul bugetar fiscal” 17,9 mii lei, 

plata premiului anual și a contribuțiilor pe asigurări sociale de stat obligatorii, primelor 

de asigurare obligatorie de asistență medicală,conform Deciziei Consiliului raional, 

funcționarilor publici ai Direcției finanțe; 

 la subprogramul 0802 „Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție” – 43,0 mii lei, 

au fost alocate prin dispozițiile președintelui pentru acordarea ajutoarelor materiale, 

desfășurarea etapei regionale a Scolii securității pentru copii, Direcției Situații 

excepționale pentru procurarea carburanților consumați la instruiri. 

 la subprogramul 1102 „Raporturi interbugetare cu destinație specială” 2400,4 mii lei, 

inclusiv: 935,0 mii lei alocări autorităților publice locale de nivelul I, conform deciziei 

nr.1/4 din 22.02.2018 și 1465,4 mii lei conform deciziei nr.2/2 din 10.05.2018 . 

 la subprogramul 3702 „Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor” , modificări în 

sumă de 45,5 mii lei, dintre care: 16,5 mii lei pentru procurarea detectoarelor de fum, 

pentru protejarea persoanelor din categoria de risc și 29,0 mii lei Direcției Situații 

excepționale din fondul de rezervă. 

 la subprogramul 5001 „Politici și management în domeniul macroeconomic de dezvoltare 

a economiei”, 5101 „Politici și management în domeniul agriculturii”, 6101 „Politici și 

management în domeniul dezvoltării regionale”, 6901 ”Politici și management în 

domeniul geodeziei, castografiei și cadastrului”, sumele de respectiv: 5,1 mii lei, 6,4 mii 

lei, 5,1 mii lei și 3,8 mii lei o constituie plata premiului anual și a contribuțiilor pe 

asigurări sociale de stat obligatorii, primelor de asigurare obligatorie de asistență 

medicală, conform Deciziei Consiliului raional, angajaților(funcționari publici) Secției 

economie, Direcției agricultură, Secției construcții și Serviciului Relații Funciare și 

Cadastru. 

 la subprogramul 6402 „Dezvoltarea drumurilor” 25,0 mii lei alocate pentru 

supravegherea de autor la drumul Ungheni – Cetireni – Alexeevca. 

 la subprogramul 8018 „Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății”, 

8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății” sumele de 

respectiv 104,0 mii lei și 1098,8 mii lei alocate prin decizia Consiliului raional pentru 

susținerea tinerilor specialiști (29,0 mii lei), pentru procurarea amestecurilor lactate (75,0 

mii lei); IMSP SR Ungheni, pentru finalizarea lucrărilor de creare a departamentului 

Unitatea Primirii Urgente (700,0 mii lei), CS Cetireni, pentru procurarea utilajului (28,0 

mii lei), CS Măcărești – Costuleni, pentru reparația acoperișului OMF Costuleni (300,0 

mii lei), pentru construcția gardului la CS Manoilești (30,0 mii lei),pentru construcția 

împrejmuirii la OMFCetîreni (40 mi lei). 

 la subprogramul 8501 „Elaborarea politicii în domeniul culturii și agrementului” 6,4 mii 

lei premia funcționarilor publici-Secția Cultură; 

 la subprogramul 8502 „Dezvoltarea în domeniul culturii” 110,0 mii lei, mijloace alocate 

pentru reparația capitală a bibliotecii Dănuțeni, filiala BPR „D.Cantemir”; 



 la subprogramul 8602 „Sport” modificările în sumă de 65,0 mii lei,inclusiv: 55,0 mii lei 

alocate prin decizia Consiliului raional pentru activități sportive și 10,0 mii lei Școlii 

sportive raionale; 

 la subprogramul 8603 „Tineret” 217,4 mii lei, redirecționarea surselor financiare pentru 

instituirea Centrului pentru tineret; 

 la subprogramul 8801 „Politici și management în domeniul educației 266,6 mii lei, dintre 

care 250,0 mii lei alocate prin decizia Consiliului raional pentru procurarea unei unități 

de transport întru asigurarea acordării serviciilor de suport instituțiilor educaționale de 

către specialiștii SAP și 16,6 mii lei acordarea premiilor funcționarilor publici ai Direcției 

Educație; 

 la subprogramul 8803 „Învățămînt primar” suma de 23,7 mii lei constituie alocarea din 

soldul format la situația din 31.12.2017; 

-    la subprogramul 8804 „Învățământ gimnazial” modificări în sumă de 6214,7 mii lei, dintre 

care: au 

fost alocate din componenta raională  4665,6 mii lei; din soldul format la 31.12.2017 au fost 

alocate gimnaziilor 1176,0 mii lei și serviciului de deservire a rutelor școlare 81,0 mii lei; din 

venituri colectate în anul 2018 suma de 33,2 mii lei, de la bugetul de stat pentru reparația capitală 

a 

gimnaziului Agronomovca-195,0 mii lei,de la FISM gimnaziului Manoilești- 63,9 mii lei, pentru 

implementarea proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile de cultură generală”. 

 la subprogramul 8806 „ Învățămînt liceal “-3053,2 mii lei”, inclusiv: mijloace distribuite 

din componenta raională instituțiilor de învățămînt -4937,0 mii lei; 1591,2 mii lei au fost 

alocate liceelor din soldul format la 31.12.2017; 271,7 mii lei alocări din componenta 

raională liceelor conform deciziilor Consiliului raional și 21,0 mii lei modificări din 

contul veniturilor colectate. 

 la subprogramul 8813 „Servicii generale în educație” sunt reflectate mijloace financiare 

redistribuite de la Centrul educațional în legătură cu deschiderea „Centrului pentru 

tineret” . 

 la subprogramul 8814 „Educație extrașcolară” 356,4 mii lei, din care: 194,8 mii lei 

alocate școlilor de artă din contul TDS neutilizate în anul 2017 și 161,6 mii lei Casei de 

creație; 

 la subprogramul 9001 „Politici și management în domeniul protecției sociale” 20,4 mii 

lei,premia funcționarilor publici din cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei 

; 

 la subprogramul 9009 „Protecție în domeniul asigurării cu locuințe” 82,0 mii lei 

constituie mijloacele alocate din bugetul de stat pentru plata indemnizațiilor unor 

categorii de cetățeni pentru procurarea și construcția spațiului locativ; 

 la subprogramul 9010 Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale 770,4 mii lei 

modificări la partea de cheltuieli din contul încasărilor de la prestarea serviciilor cu plată 

la Centrul pentru bătrîni. 

 la subprogramul 9012 „Protecția socială în cazuri excepționale” 115,4 mii lei, inclusiv: 

101,4 mii lei alocate pentru procurarea polițelor și 14,0 mii lei din fondul de rezervă 

pentru acordarea ajutoarelor unice. 



Urmare modificărilor operate în bugetul raional, partea de venituri constituie 250728,7 mii lei și 

partea de cheltuieli 255676,1 mii lei. 

  

Șef Direcția finanțe                                                           Tatiana Struc 

  

 


