
Notă explicativă 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.4/1 din 29.06.2018 cu privire 

la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2018 , nr.4/2 din 29.06.2018 cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare, nr.6/2 din 25.10.2018 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 

2629,1 mii lei și a părții de cheltuieli în sumă de 8554,5 mii lei. 

       Modificarea părții de venituri a bugetului raional în sumă totală de 2629,1 mii lei (tabelul 2 la 

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

totală de 52,5 mii lei, inclusiv: 49,5 mii lei de la realizarea biletelor de odihnă și 3,0 mii lei, 

încasări de la prestarea serviciilor cu plată a Centrului inovativ laboratorul FabLab; au fost 

majorate donațiile voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne au fost majorate cu 22,2 

mii lei, inclusiv: în baza demersurilor liceului teoretic „V.Alecsandri”, donații de la Ambasada 

Franței în Republica Moldova pentru remunerarea orelor conform Convenției de parteneriat pentru 

a.2018 în sumă de 15,4 mii lei, Casa raională de Cultură, s.Pîrlița, donații   de la Fundația 

Comunitară Ungheni în sumă de  6,8 mii lei. Donațiile voluntare pentru cheltuieli capitale în sumă 

de 5,0 mii lei gimnaziului Negurenii Vechi de la Zona economică liberă pentru procurarea unei 

porți. 

 Urmare corelării bugetului raional cu Legea bugetului de stat, prin decizia Consiliului 

raional nr.4/1 din 29.06.2018 transferurile cu destinație specială pentru învățământ au fost 

majorate în sumă de 989,2 mii lei, ca urmare a ajustării cheltuielilor de personal pentru anul 2018 

urmare a modificării legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de 

asigurare obligatorie de asistență medicală (aplicarea a 4,5 % la ajutorul material,conform 

modificării Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002) și majorării normei financiare pentru 

alimentarea elevilor cu 2 lei, de la 1 septembrie curent. 

Transferurile cu destinație specială pentru asistența socială au fost ajustate cu 218,7 mii lei 

ținând cont de modificarea numărului beneficiarilor pentru achitarea  prestațiilor sociale pentru 

copiii  plasați în serviciile sociale (bani de buzunar). 

Alte transferuri cu destinație generală constituie 395,7 mii lei, temeiul alocării acestora 

fiind micșorarea cu 100,0 mii lei a veniturilor proprii, și anume la codul economic 143220 

„Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control ale traficului rutier”, pentru compensarea 

veniturilor ratate formate în urma modificărilor operate (Ordinul ministrului finanțelor nr.13 din 

19 ianuarie 2018, prin care a fost închis codul economic 143220) și 295,7 mii lei, transferuri 

pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în anul 2017 din contul veniturilor proprii, din care 257,4 

mii lei au fost îndreptate la rambursarea împrumutului. 

Transferurile din Fondul de susținere a populației au fost micșorate cu 767,9 mii lei.  

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

pentru asigurarea și asistența socială în sumă de 41,0 mii lei, destinate plății indemnizațiilor pentru 

construcția și reparația caselor de locuit unor categorii de cetățeni și alte transferuri  curente cu 

destinație specială pentru majorarea salariilor demnitarilor și personalului care efectuează 

deservirea tehnică cu 59,9 mii lei. 

 

         Modificarea cheltuielilor în sumă totală de 8554,5 mii lei se explică prin alocarea din soldul 

format la situația din 31.12.2017 în sumă de 1182,8 mii lei,  modificările efectuate ce reiese din 

modificarea părții de venituri în sumă de 2629,1 mii lei și modificările efectuate din contul 

împrumutului angajat de la instituțiile bugetare în sumă de 5000,0 mii lei și rambursarea acestuia 

în sumă de -257,4 mii lei.  



        -  la subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”  „ -347,3 ” mii lei, au fost alocate prin   deciziile       

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

            proiectelor; 

- la subprogramul 0302 „ Servicii de suport pentru exercitarea guvernării” 60,3 mii lei, modificări 

urmare angajării a 2 unități de personal auxiliar  în aparatul președintelui; 

- la subprogramul 0501 „Politici și management în domeniul bugetar fiscal” 0,9 mii lei, majorarea 

salariului personalului care efectuează deservirea tehnică a Direcției finanțe cu 15 la sută;  

- la subprogramul 0802 „Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție” – 194,3 mii lei, dintre 

care: 100,0 mii lei au fost redirecționate prin decizia Consiliului raional nr.6/2 din 25.10.2018 

primăriilor Buciumeni și Costuleni, 71,0 mii lei au fost alocate prin deciziile Consiliului raional 

pentru acordarea ajutoarelor materiale și 23,3 mii lei alocate prin dispozițiile președintelui pentru 

acordarea ajutoarelor materiale și Direcției Situații excepționale pentru procurarea carburanților 

consumați la instruiri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe perioada rece a anului;  

- la subprogramul 1102 „Raporturi interbugetare cu destinație specială” 5289,1 mii lei constituie   

mijloace alocate autorităților publice locale de nivelul I, conform deciziilor Consiliului raional; 

- la subprogramul 3104 Servicii de suport în domeniul apărării naționale 1,0 mii lei constituie 

majorarea salariului personalului care efectuează deservirea tehnică a Centrului militar; 

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

1278,3 mii lei, dintre care: 1030,0 mii lei, granturi în cadrul proiectului Modernizarea și protecția 

comună a mediului ]n bazinul Mării Negre (ALERT), 230,0 mii lei constituie contribuția 

Consiliului raional la proiectul dat și 18,3 mii lei Direcției Situații excepționale din Fondul de 

rezervă al Consiliului raional; 

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

economiei”, 5101 „Politici și management în domeniul agriculturii”, sumele de respectiv: 40,0 mii 

lei  și 30,0 mii lei  constituie  mijloacele alocate pentru construcția scuarului; 

- La subprogramul 6402 „Dezvoltarea drumurilor „suma de 140,0 mii lei a fost alocată prin decizia 

Consiliului raional pentru reparația trotuarului și pavajului , str.Crestiuc;  

- la subprogramul 8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății” 

suma de 102,3 mii lei alocată prin deciziile Consiliului raional pentru achitarea transportării 

ajutorului umanitar (62,3 mii lei) și pentru reparația cabinetelor medicilor de familie IMSP CS 

Dănuțeni (40 mi lei);  

- la subprogramul 8502 „Dezvoltarea în domeniul culturii” 875,9 mii lei, dintre care 680,0 mii lei 

constituie granturile alocate din surse externe în cadrul proiectului „Patrimoniul cultural-sursă 

pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în bazinul Mării Negre” (COMOARA), 140,0 mii lei 

contribuția Consiliului raional la implementarea proiectului dat, 46,1 mii lei mijloace redistribuite 

de la subprogramul 8503 „Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național” , 

pentru majorarea salariilor angajaților colectivelor-model, conform legislației, începând cu 

01.01.2018 , 6,8 mii lei majorarea planului din donații și 3,0 mii lei din contul încasărilor de la 

prestarea  serviciilor cu plată; 

- subprogramul 8602 „Sport” modificările în sumă de 17,8 mii lei,inclusiv: 2,8 mii lei modificarea 

planului la școala sportivă prin corelarea bugetului și 15,0 mii lei  alocate prin decizia Consiliului 

raional Clubului sportiv  FC Petrești și Federației raionale de fotbal;  

- la subprogramul 8801 „Politici și management în domeniul educației” 0,9 mii lei majorarea 

salariului personalului care efectuează deservirea tehnică în cadrul  Direcției Educație;  

- la subprogramul  8802 „Educație timpurie”, alocări din componenta raională școlii primare-

grădință Drujba; 

- la subprogramul 8803 „Învățământ primar” suma de 26,1 mii lei constituie alocarea mijloacelor 

prin corelarea bugetului pentru ajustarea cheltuielilor de personal și majorarea normei de 

alimentare de la 01.09.2018; 

-    la subprogramul 8804 „Învățământ gimnazial” modificări în sumă de 4259,3 mii lei, dintre care: au           

     fost alocate gimnaziilor din componenta raională  2028,6  mii lei, din soldul format la 31.12.2017  

     1155,8 mii lei, prin corelarea bugetului 518,1 mii lei gimnaziilor și 18,2 mii lei Serviciului de    

     deservire a rutelor școlare, 322,5 mii lei mijloace redirecționate prin decizia Consiliului raional    

     de la LT Pușkin gimnaziului Buzduganii de Sus și 240,3 mii lei alocate gimnaziului  Buzduganii de  

     Sus pentru lucrări de reparație și mijloace fixe. Din donații au fost efectuate modificări în sumă de    



     5,0 mii lei și -28,4 mii lei redirecționate LT „A.Mateevici”,  Pîrlița de la gimnaziul Agronomovca. 

  - la subprogramul 8806 „ Învățământ liceal “-2153,9 mii lei”, inclusiv: mijloace distribuite din 

componenta raională instituțiilor de învățământ -3002,9 mii lei; -322,5 mii lei mijloacele 

redirecționate de la LT „Pușkin” gimnaziului Buzduganii de Sus, 710,8 mii lei alocări din 

componenta raională liceelor conform deciziilor Consiliului raional, 416,9 mii lei prin corelarea 

bugetului, 28,4 mii lei redirecționate LT „A.Mateevici”, Pîrlița și 15,4 mii lei modificări din contul 

veniturilor colectate.  

- la subprogramul 8813 „Servicii generale în educație”  modificările în sumă de -37,1 mii lei sunt 

reflectate mijloace financiare alocate prin decizia Consiliului raional de la CRAPE, Direcția 

educație în sumă de -337,1 mii lei  și mijloacele redistribuite din bugetul DASPF în sumă de 300,0 

mii lei  Direcției Educație pentru instituirea CRREI; 

- la subprogramul 8814 „Educație extrașcolară” 59,4 mii lei, din care: 49,5 mii lei din mijloacele 

acumulate de la realizarea biletelor pentru de odihna de vară a copiilor și 9,9 mii lei prin corelarea 

bugetelor la școlile muzicale; 

- la subprogramul 9006 „Protecție a familiei și copilului” modificări în sumă de 1178,3 mii lei, 

inclusiv: 218,7 mii lei mijloace alocate prin corelarea bugetului raional pentru achitarea 

prestațiilor sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale (bani de buzunar), 1493,9  mii lei 

constituie mijloacele  repartizate din Fondul de susținere a populației Serviciului social de sprijin 

pentru familiile cu copii și -534,3 mii lei redirecționate  de la Serviciul asistență parentală 

profesionistă la serviciile de la subprogramul 9010 în legătură cu majorarea salariilor angajaților 

conform Rețelei tarifare unice  începând cu 01.01.2018. 

- la subprogramul 9009 „Protecție în domeniul asigurării cu locuințe” 41,0 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” 805,3 mii lei, dintre 

care: 497,9 mii lei constituie mijloacele  repartizate din Fondul de susținere a populației 

Serviciului social  asistență personală, 534,3 mii lei, mijloace redirecționate pentru majorarea 

salariilor,73,0 mii lei pentru achitarea compensațiilor nominative persoanelor cu dezabilități și -

300,0 mii lei mijloace redistribuite Direcției Educație pentru instituirea CRREI; 

- la subprogramul 9012 „Protecția socială în cazuri excepționale” -2756,7 mii lei, inclusiv: -1991,9 

mii lei redistribuite din Fondul  de susținere a populației Serviciului de sprijin pentru familiile cu 

copii și Serviciului asistență personală, -767,9 mii lei micșorarea mijloacelor Fondului local prin 

corelarea bugetului, și -73,0 mii lei redistribuite la programul 9010 achitarea compensațiilor 

nominative persoanelor cu dezabilități și 76,1 mii lei mijloace alocate din Fondul de rezervă al 

Consiliului raional pentru acordarea ajutoarelor materiale. 

     Urmare modificărilor operate în bugetul raional, partea de venituri constituie 253357,8 mii lei 

și partea de cheltuieli 264230,6  mii lei.   

 

 

           Șef Direcția finanțe                                                           Tatiana Struc            


