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                                                              DECIZIE  

  
 nr. 6/2                                                                                   din 25.10.2018 
   

 
 

 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 
 

În temeiul Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV, art.8 din 16.10.2003,  Legii privind 
administraţia publică locală nr.436-XVI, art. 81 din 28 decembrie 2006, Legii finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.60; 

 Hotărârea de Guvern nr.868 din 08.10.2014 cu privire la finanțare în bază de cost standard per elev a 
instituțiilor de învâțâmînt primar și secundar general din subordinea autorităților  publice locale de nivelul 
al doilea; 

Având în vedere Deciziile Consiliului raional nr.6/2 din 14.12.2017 cu privire la aprobarea bugetului 
raional   pentru  anul 2018  în a doua lectură , nr.1/2 din 22.02.2018 cu privire la executarea bugetului 
raional pentru anul 2017, 

 
Consiliul raional Ungheni 
           DECIDE: 

 
1. Se  redirecționează mijloace financiare prevăzute în bugetul raional la capitolul fondul de rezervă suma de 

100,0 mii lei, inclusiv: 
-Primăriei Buciumeni, pentru construirea unei porțiuni de drum cu lungimea de 700 m.               50,0 mii lei    
-Primăriei Costuleni, pentru construcția scenei în aer liber                                                           50,0 mii lei      

 
2. Se  redirecționează mijloace financiare planificate în bugetul instituției publice Centrului Raional de 

Asistență și Performanță Educațională suma de 337,1 mii lei, inclusiv: 
- Primăriei or.Cornești, pentru implementarea proiectului „Colectarea și  
 transportarea mecanizată a deșeurilor în or.Cornești,r-nul Ungheni”  
 finanțat de către Fondul Ecologic Național                                                                                     70,0 mii lei 
-IMSP CS Dănuțeni, pentru reparația cabinetelor medicilor de familie                                         40,0 mii lei  

             - Primăriei mun.Ungheni, pentru procurarea mobilierului la grădinița-creșă „Licurici”                 15,0 mii lei  
- Primăriei Măcărești, pentru finisarea sursei de apă în cartierul nou, inclusiv liceul „Elada”,  
  s.Măcărești                                                                                                                                  48,0 mii lei  
- Primăriei mun.Ungheni, pentru gazificarea blocurilor pe str. Burebista 31,33,35,37                   73,0 mii lei  
- Primăriei Cetîreni, pentru implementarea proiectului ,,Măsuri hidrotehnice  
  antierozionale în hotarele administrativ teritoriale ale s.Cetîreni r-nul Ungheni” 
   finanțat de către Fondul Ecologic Național                                                                                   60,0 mii lei  
- Primăriei mun.Ungheni, pentru reparația sălii sportive de Karate din cadrul Palatului  
  de cultură a mun.Ungheni                                                                                                              16,1 mii lei  
- AO,, Clubului Sportiv FC Petrești”, pentru detașarea a 2 persoane la Campionatul Mondial  
    de fotbal-tenis din Franța                                                                                                              6,0 mii lei  
-Federației Raionale de Fotbal Ungheni, pentru demararea Proiectului „Liga Veteranilor”            9,0 mii lei 
 

3. Se alocă din componenta raională aprobată pentru anul 2018 suma de 700,9 mii lei,  
inclusiv: 

    -I.P.„Gimnaziul Florițoaia Nouă” (filiala Florițoaia Veche), pentru cheltuieli curente        274,0 mii lei                                                                 
    -I.P.„Gimnaziul A.Mateevici” (filiala Agronomovca), pentru cheltuieli curente                240,0 mii lei                                                                              

  -I.P.„Gimnaziul Buzduganii de Sus”, pentru cheltuieli curente                                           186,9 mii lei                                                                                                         



 
4. Se alocă din soldul format la situația de 01.01.2018 în urma executării bugetului pentru anul 2017 la 

capitolul componenta raională suma de 1155,8 mii lei, inclusiv: 
-I.P.,,Gimnaziul Paul Mihail” s.Cornova, pentru cheltuieli curente                                    300,0 mii lei  
-I.P.„Gimnaziul Cioropcani”, pentru cheltuieli curente                                                       297,7 mii lei 
-I.P.„Gimnaziul Năpădeni”, pentru cheltuieli curente                                                            76,5 mii lei  
-I.P.„Gimnaziul V.Badiu”, s.Măgurele, pentru cheltuieli curente                                        131,5 mii lei                                                               
-I.P.„Gimnaziul Teșcureni”, pentru cheltuieli curente                                                          198,8 mii lei 
-I.P.„Gimnaziul Negurenii Vechi”, pentru cheltuieli curente                                                 84,0 mii lei 
-I.P.„Gimnaziul Sinești”, pentru cheltuieli curente                                                                 52,0 mii lei 
-I.P.„Gimnaziul Stolniceni”, pentru cheltuieli curente                                                              8,0 mii lei 
-I.P.„Gimnaziul Negurenii Vechi”, pentru procurarea aragazului                                            7,3 mii lei 
 

5. Se alocă din fondul de rezervă al Consiliului Raional suma de  35,0 mii lei, ajutoare materiale, 
inclusiv: 
- Dlui Bârliba Ion , domiciliat s.Petrești, pentru intervenție chirurgicală                                      10,0 mii lei  
-Dnei Luca Aliona, domiciliată mun.Ungheni , pentru proceduri de reabilitare                           10,0 mii lei 
- Dlui Nicorici Radu, domiciliat mun.Ungheni, pentru evaluare și tratament 
  într-un centru specializat                                                                                                               10,0 mii lei  
- Dnei Zuza Valentina, domiciliată mun.Ungheni, pentru tratament                                             5,0 mii lei                                                                                           
 

6. Direcția finanțe (dna Struc T.) va efectua modificările respective în bugetul raional. 
 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, președintele raionului. 
 
 
 
 
 
 
                     Preşedintele şedinţei                                                Oleg BELBAS 
 
 
 
 Contrasemnează: 
 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 

 


