
 
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. 8/1                                                                                 din 27.12.2018 
 
Privind modificarea Deciziei nr.6/2 
din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea  
bugetului raional pentru anul  
2018 în a doua lectură” 
 

În temeiul art.43(1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația 
publică locală, în conformitate cu prevederile art.61 al Legii finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.27 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 
privind finanțele publice locale; 

Având în vedere deciziile Consiliului raional nr.4/1 din 29.06.2018 cu privire la corelarea 
bugetului raional aprobat pe anul 2018 cu Legea bugetului de stat, 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  și dispoziţiile preşedintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul 
de rezervă al Consiliului raional, 

 
                                        Consiliul raional Ungheni, 

 
                                                    DECIDE: 

 
1. Decizia Consiliului raional nr.6/2 din 14.12.2017 ”Cu privire la aprobarea bugetului 
raional pentru anul 2018 în a doua lectură” se modifică după cum urmează: 
 La punctul 1 cifrele „ 243563,2 ”mii lei la capitolul „venituri” se substituie prin 

„253357,8”    mii lei, „ 241067,2 ” mii lei la capitolul „cheltuieli” se substituie prin 
„264230,6” mii lei. 

 Anexele nr.1-6 se substituie cu anexele nr.1-6 la prezenta decizie. 
 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, 
preşedintele raionului. 
 

 
 
                    Preşedintele şedinţei                                                Serghei NAGHERNEAC 
 
 
 
 Contrasemnează: 
 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „ Cu privire la modificarea Deciziei  

nr.6/2 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea 
bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură” 

 
1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 
     În conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administrația publică locală, art.61(1) al Legii finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.27 din Legea nr.397-XV din 16 
octombrie 2003 privind finanțele publice locale, Direcția Finanțe a Consiliului 
Raional Ungheni a elaborat  proiectul de decizie  privind modificarea Deciziei nr.6/2 
din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua 
lectură”. 
  Scopul proiectului este  precizarea veniturilor și cheltuielilor bugetului raional 
Ungheni pentru anul 2018, în rezultatul modificărilor efectuate în buget, ca urmare a 
adoptării deciziilor Consiliului raional nr.4/1 din 29.06.2018 „Cu privire la alocarea 
mijloacelor financiare”, nr.6/2 din 25.10.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor 
financiare”, și dispoziţiile preşedintelui de alocare a mijloacelor financiare din Fondul 
de rezervă al Consiliului raional. 
 
2. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare 
    Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și 
este elaborat în vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind 
transparența în procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele 
normative. 
 
3. Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi  
     Legile care reglementează domeniul vizat : Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administrația publică locală, Legea  finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 
octombrie 2003 privind finanțele publice locale. 
         În urma aprobării deciziei cu privire la modificarea  Deciziei nr.6/2 din 
14.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua 
lectură” partea de venituri a bugetului raional va constitui 253357,8 mii lei , iar partea 
de cheltuieli a bugetului va constitui 264230,6 mii lei . 
 
4. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 
reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. 
   Implementarea prezentului proiect va permite ajustarea bugetului la modificările și 
alocările efectuate pe parcursul anului și nu necesită surse suplimentare deoarece 
modificările și alocările au fost efectuate în baza legislației în vigoare. 
 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ 
    Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436-
XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.61(1) al Legii 
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.27 
din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.  
 



6.Avizarea și consultarea publică a proiectului 
      În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența 
în procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, 
anunțul cu privire la inițierea elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu 
privire la consultări publice  inclusiv și proiectul de decizie cu toate explicațiile de 
rigoare  a fost plasate pe pagina web www.crungheni.md  a Consiliului raional  
     Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a 
se propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință 
 
6. Constatările expertizei juridice 
  Proiectul de decizie privind modificarea Deciziei nr.6/2 din 14.12.2017 „Cu privire 
la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură”, corespunde 
normelor legale. 
  
7.Impactul proiectului 
    Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legislației în vigoare. 
 
 
Șef Direcției finanțe 
Struc Tatiana  
 
 



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            



Tabelul 1  la nota  explcativă

           Modificarea  indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional pe a.2018

mii lei

Denumirea Cod Eco
Precizat prin 
decizia din 
02.08.2018

Modificări Precizat

I. VENITURI, total 1 250728,7 2629,1 253357,8
         inclusiv :
 Transferuri de la bugetul de stat 230359,6 939,4 231299,0
II. CHELTUIELI, total 2+3 255676,1 8554,5 264230,6
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -4947,4 -5925,4 -10872,8
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 4947,4 5925,4 10872,8
       inclusiv:
Primirea оmprumutului de la  instituțiile financiare 552 5000,0 5000
Rambursarea оmprumutului instituțiilor financiare 552 -2496,0 -257,4 -2753,4
Sold mijloace bănești la începutul perioadei 910 8648,9 0,0 8648,9
Sold mijloace bănești la sfîrșitul perioadei 930 -1205,5 1182,8 -22,7



mii lei

Denumirea Cod Eco (k6)
Precizat prin 
decizia din 
02.08.2018

Modificări Precizat

Venituri, total 250728,7 2629,1 253357,8
inclusiv: 0,0
1.Venituri proprii 485,1 -100,0 385,1
Taxa pentru apa 114611 216,7 0,0 216,7
Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 153,4 0,0 153,4
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 15,0 0,0 15,0
Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului rutier 143220 100,0 -100,0
2. Defalcări de la impozite și taxe de stat 16050,3 0,0 16050,3
Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 15621,5 0,0 15621,5
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 425,7 0,0 425,7
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a 
proprietăţii imobiliare 111130 3,1 0,0 3,1
3.Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 2524,0 52,5 2576,5
4.Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 825,5 0,0 825,5
5.Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de 
schimb valutar 142245 400,0 0,0 400,0
6.Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru 
instituţiile bugetare 144114 84,2 22,2 106,4
7.Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru 
instituţiile bugetare 144214 5,0 5,0
8.Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru 
susținerea bugetului local de nivelul II 132122 1710,0 1710,0
9.Transferuri 230359,6 939,4 231299,0
Transferuri curente primite cu destinație generală de la bugetul de stat 191131 33875,3 0,0 33875,3
Alte transferuri curente primite cu destinație generală de la bugetul de stat 191139 395,7
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar 
general, special şi complementar

191111 164660,9 989,2 165650,1

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială 191112 5213,3 259,7 5473,0

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 191113 1718,3 2,8 1721,1

Alte transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191115 59,9 59,9

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 15375,2 0,0 15375,2

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II (transferuri din fondul 
republican de susținere socială a populației)

191310 3257,7 -767,9 2489,8

Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II 191120 195,0 0,0 195,0

Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II 191320 6063,9 0,0 6063,9

 Modificarea veniturilor bugetului raional pe anul 2018

Tabelul 2 la nota explicativă:



Tabelul 3 la nota  explcativă:

Modificarea resurselor și cheltuielilor bugetului raional conform clasificației funcționale și pe programe

mii lei

Denumirea Cod 
Precizat prin 
decizia din 
02.08.2018

Modificări Precizat

Cheltuieli recurente, оn total (2+3)-3192 255676,1 8554,5 264230,6
inclusiv cheltuieli de personal 21 151848,8 1933,9 153782,7
Investiții capitale, în total 3192 7342,4 7342,4
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 13189,6 4808,8 17998,4
Resurse generale 1 12939,6 4808,8 17748,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 250,0 250,0
Cheltuieli, total 13189,6 4808,7 17998,3
Exercitarea guvernării 0301 6773,3 -347,3 6426
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 775,2 60,3 835,5
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1951,7 0,9 1952,6
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 259,0 -194,3 64,7
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 2400,4 5289,1 7689,5
Datoria internă a autorităților publice locale 1703 1030,0 1030,0
Apărare națională 02
Resurse, total 585,1 586,1
Resurse generale 1 585,1 586,1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 585,1 586,1
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 585,1 586,1
Ordine publică și securitate națională 03
Resurse, total 45,5 1278,3 1323,8
Resurse generale 1 45,5 1278,3 1323,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 45,5 1278,3 1323,8
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 45,5 1278,3 1323,8
Servicii оn domeniul economiei 04
Resurse, total 17668,8 70,0 17738,8
Resurse generale 1 17608,8 70,0 17678,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 60,0 60,0
Cheltuieli, total 17668,8 70,0 17738,8
Politici și management în domeniul macroeconomicși de 
dezvoltare a economiei 5001 659,2 -40,0 619,2
Politici și management în domeniul agriculturii 5101 811,7 -30,0 781,7
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și 
construcțiilor 6101 484,4 484,4
Dezvoltarea drumurilor 6402 15400,2 140,0 15540,2
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și 
cadastrului 6901 313,3 313,3

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Resurse, total 7342,4 7342,4
Resurse generale 1 1342,4 1342,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 6000,0 6000,0
Cheltuieli, total 7342,4 7342,4
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 7342,4 7342,4
Ocrotirea sănătății 07
Resurse, total 1202,8 102,3 1305,1
Resurse generale 1 1202,8 102,3 1305,1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

pe anul 2018



Cheltuieli, total 1202,8 102,3 1305,1

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 104,0 104,0
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii 
sănătății 8019 1098,8 102,3 1201,1

Cultură, sport,tineret,culte și odihnă 08
Resurse, total 8573,0 847,6 9420,6
Resurse generale 1 8563,0 837,8 9400,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 10,0 9,8 19,8
Cheltuieli, total 8573,0 847,6 9420,6
Elaborare a politicii оn domeniul culturii și agrementului 8501 704,7 0,0 704,7
Dezvoltarea оn domeniul culturii 8502 5224,9 875,9 6100,8
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural 
național 8503 332,7 286,6
Sport 8602 1973,3 17,8 1991,1
Tineret 8603 337,4 337,4
Învățămînt 09
Resurse, total 175659,2 2206,6 177865,8
Resurse generale 1 173678,6 2136,7 175815,3
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1980,6 69,9 2050,5
Cheltuieli, total 175687,1 2178,7 177865,8
Politici și management în domeniul educației 8801 1887,3 0,9 1888,2
Educație timpurie 8802 696,8 24,0 720,8
Învățămînt primar 8803 4470,9 26,1 4497,0
Învățămînt gimnazial 8804 87248,5 4199,3 91447,8
Învățămînt  liceal 8806 69152,6 -2093,9 67058,7
Servicii generale оn educație 8813 3863,8 -37,1 3826,7
Educație extrașcolară 8814 8094,4 59,4 8153,8
Curriculum școlar 8815 272,8 272,8
Protecție socială 10
Resurse, total 31381,8 -732,1 30649,7
Resurse generale 1 26527,1 -732,1 25795,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4854,7 4854,7
Cheltuieli, total 31381,8 -732,1 30649,7
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 1388,6 1388,6
Protecție a familiei și copilului 9006 7767,1 8945,4
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 82,0 41,0 123,0
Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 14573,6 805,3 15378,9
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 6566,1 -2756,7 3809,4
Asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați 9013 20,0 20,0
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 984,4 984,4



Denumirea Cod Eco Suma, mii lei

I. VENITURI, total 1 253357,8
         inclusiv :
 Transferuri de la bugetul de stat 231299,0
II. CHELTUIELI, total 2+3 264230,6
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -10872,8
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 10872,8
       inclusiv:
Primirea оmprumutului de la  instituțiile financiare 552 5000
Rambursarea оmprumutului instituțiilor financiare 552 -2753,4
Sold mijloace bănești la începutul perioadei 910 8648,9
Sold mijloace bănești la sfîrșitul perioadei 930 -22,7

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional

Secretar,                                                                      Rodica LIȚCAN

                                                                                                                             nr. ____  din  _______________ 2018

            Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional pe a.2018



Denumirea Cod Eco (k6) Suma, mii lei

Venituri, total 253357,8
inclusiv:
1.Venituri proprii 385,1
Taxa pentru apa 114611 216,7
Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 153,4
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 15,0
2. Defalcări de la impozite și taxe de stat 16050,3
Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 15621,5
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 425,7
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a 
proprietăţii imobiliare 111130

3,1
3.Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 2576,5
4.Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 825,5
5.Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de 
schimb valutar 142245 400,0

6.Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru 
instituţiile bugetare 144114 106,4

7.Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru 
instituţiile bugetare 144214 5,0

8.Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru 
susținerea bugetului local de nivelul II 132122 1710,0

7.Transferuri 231299,0
Transferuri curente primite cu destinație generală de la bugetul de stat 191131 33875,3
Alte transferuri curente primite cu destinație generală de la bugetul de stat 191139 395,7
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar 
general, special şi complementar

191111 165650,1

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială 191112 5473

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 191113 1721,1

Alte transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II 191115 59,9

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 15375,2

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II (transferuri din fondul 
republican de susținere socială a populației)

191310 2489,8

Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II 191120 195,0
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II 191320 6063,9

la Decizia Consiliului raional

Componența veniturilor bugetului raional pe anul 2018

Anexa nr. 2

Secretar,                                              Rodica LIȚCAN

                                                                                                                                          nr. ___  din _______________2018



Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcționale și pe programe

Denumirea Cod Suma, mii lei

Cheltuieli recurente, оn total (2+3)-3192 264230,6
inclusiv cheltuieli de personal 21 153782,7
Investiții capitale, în total 3192 7342,4
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 17998,4
Resurse generale 1 17748,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 250,0
Cheltuieli, total 17998,3
Exercitarea guvernării 0301 6426
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 835,5
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1952,6
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 64,7
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 7689,5
Datoria internă a autorităților publice locale 1703 1030,0
Apărare națională 02
Resurse, total 586,1
Resurse generale 1 586,1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 586,1
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 586,1
Ordine publică și securitate națională 03
Resurse, total 1323,8
Resurse generale 1 1323,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 1323,8
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 1323,8
Servicii оn domeniul economiei 04
Resurse, total 17738,8
Resurse generale 1 17678,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 60,0
Cheltuieli, total 17738,8
Politici și management în domeniul macroeconomicși de dezvoltare a 
economiei 5001 619,2
Politici și management în domeniul agriculturii 5101 781,7
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și 
construcțiilor 6101 484,4
Dezvoltarea drumurilor 6402 15540,2
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și 
cadastrului 6901 313,3
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Resurse, total 7342,4
Resurse generale 1 1342,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 6000,0
Cheltuieli, total 7342,4
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 7342,4
Ocrotirea sănătății 07
Resurse, total 1305,1
Resurse generale 1 1305,1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 1305,1
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 104,0

pe anul 2018

la Decizia Consiliului raional
nr.____  din  _____________2018

Anrxa nr.3



Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii 
sănătății 8019 1201,1

Cultură, sport,tineret,culte și odihnă 08
Resurse, total 9420,6
Resurse generale 1 9400,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 19,8
Cheltuieli, total 9420,6
Elaborare a politicii оn domeniul culturii și agrementului 8501 704,7
Dezvoltarea оn domeniul culturii 8502 6100,8

Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 286,6
Sport 8602 1991,1
Tineret 8603 337,4
Învățămînt 09
Resurse, total 177865,8
Resurse generale 1 175815,3
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 2050,5
Cheltuieli, total 177865,8
Politici și management în domeniul educației 8801 1888,2
Educație timpurie 8802 720,8
Învățămînt primar 8803 4497
Învățămînt gimnazial 8804 91447,8
Învățămînt  liceal 8806 67058,7
Servicii generale оn educație 8813 3826,7
Educație extrașcolară 8814 8153,8
Curriculum școlar 8815 272,8
Protecție socială 10
Resurse, total 30649,7
Resurse generale 1 25795,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4854,7
Cheltuieli, total 30649,7
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 1388,6
Protecție a familiei și copilului 9006 8945,4
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 123,0
Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 15378,9
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 3809,4
Asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați 9013 20,0
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 984,4

Secretar,                                                                        Rodica LIȚCAN



                                   Anexa nr.3 Anexa nr.4
la Decizia Consiliului raional 
nr.____ din___________ 2018

Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în 
casele de schimb valutar 400,0
Total 3913,4

Total 623,0
Direcția asistență socială și protecție a familiei

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1197,0

Încasări de la plata serviciilor cu plată
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public

613,0
10,0

Încasări de la plata serviciilor cu plată 211,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 215,5

Total 472,9

Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse  interne 
pentru instituțiile bugetare 46,4

                                                Direcția educație

                                              Consiliul raional

                                                           Secția cultură și turism

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 400,0
Total

Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse  interne 
pentru instituțiile bugetare 5,0

Sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare pe anul 2018

Denumirea autorității/instituției bugetare
Suma preconizată spre încasare,       

mii lei

Secretar,                                                                          Rodica LIȚCAN

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 50,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 200,0

905,5
                        Instituțiile de învățămînt - executori secundari de buget

60,0
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse  interne 
pentru instituțiile bugetare

Total 310,0

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 505,5



Anexa nr. 5 
                                                                                                                                                                                                   la Decizia Consiliului raional 
                                                                                                                                                                                            nr._____ din ____________ 2018 

 
Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate de instituţiile publice, finanţate de la bugetul raional 

 
Nr 
d/o Tipul veniturilor colectate Denumirea serviciilor Costul serviciilor 

1 2 3 4 

Consiliul Raional 

1. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) 

- taxa pentru perfecţionarea actelor privind privatizarea 
spaţiului locativ 37,0 lei 

  - certificate despre participarea la privatizarea spaţiului 
locativ 20,0 lei 

  - veniturile de la livrarea documentelor de tender 200,0 lei 
  - Îndeplinirea solicitărilor cu caracter social-juridic 87,0 lei 

2. Plata pentru locațiunea bunurilor 
patrimoniului public (142320) Veniturile de la locaţiune  Conform Legii 

bugetului de stat 

3. 
Donații voluntare pentru 

cheltuieli curente din surse 
interne pentru instituțiile bugetare 

Venituri din sponsorizări 
Conform 

disponibilității 
sponsorului 

Direcția Educație 

1. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) Plata pentru foile de odihnă  1710,0 lei (1 foaie de 

odihnă) 

2. Plata pentru locațiunea bunurilor 
patrimoniului public (142320) Cuantumul chiriei pentru cazare Centrul educațional 

385 lei /1 elev liceu 
lunar 

600 lei/ 1 elev colegiu 
lunar 

3. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) Cuantumul chiriei încăperii, tabăra Codreanca 2500 lei /1 activitate 

4. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) Prestarea serviciilor de transport ,Serviciul transport 0,48 lei*1km/loc 

  Instituțiile de învățămînt  

1. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) Plata părinților pentru alimentarea copiilor Conform normelor 

financiare stabilite 

2. Plata pentru locațiunea bunurilor 
patrimoniului public (142320) Veniturile de la locaţiune   Conform Legii 

bugetului de stat 

 
3. 

Donații voluntare pentru 
cheltuieli curente și capitale din 
surse interne pentru instituțiile 

bugetare 

Venituri din sponsorizări 
Conform 

disponibilității 
sponsorului 

Secţia Cultură 

  Casa raională de  Cultură  Pîrliţa  

1. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) Cercuri de dans (folclor) 60,0 lei/persoană lunar 

  Şcolile muzicale  

2. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) 

Plata părinţilor pentru instruirea copiilor 
                                                                             
(instrumentiști) 
                                                             ( coreografie, arte 
plastice) 

       150 lei/ lunar 
       130 lei/ lunar 

 Plata pentru locațiunea bunurilor 
patrimoniului public (142320) Plata pentru arendă  Conform Legii 

bugetului de stat 

 Direcția Asistență socială și  Protecție a Familiei 

1. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) 

Plata pentru întreținerea beneficiarilor în Centrul de 
plasament pentru persoane fără adăpost 

5405,33 lei/persoană 
lunar 

 
2. 

Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) 

Plata pentru întreținerea beneficiarilor în Centrul de 
reabilitare și integrare a bătrînilor 4585,60 lei/ persoană 

 
Secretar,    Rodica LIȚCAN 



1 2

1. Consiliul raional 62,00
inclusiv:
aparatul președintelui 24,00
serviciul de deservire 21,00
secția economie și reforme 4,00
direcția agricultură și alimentație 5,00
secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 4,00
serviciul relații funciare și cadastru 2,00
centrul de resurse și atragerea investițiilor 2,00

2. Direcția Finanțe 16,00
3. Instituțiile de învățămînt-executori secundari de buget, 

inclusiv: 1744,33
1 L.T. "V.Alecsandri" 71,00
2 L.T. "M.Eminescu" 113,33
3 L.T." I.Creangă" 78,39
4 L.T. "Gh.Asachi" 84,18
5 L.T."A.Puşkin" 106,44
6 L.T." A.Mateevici" 84,78
7 L.T. Sculeni 66,25
8 L.T. ,,Elada'' 55,67
9 Şc. Prim."S.Vangheli" 36,11

10 Şc-grad.primară Drujba 17,26
11 Gimnaziul"D.Cantemir" 38,22
12 Gimnaziul" Gaudeamus" 55,19
13 Gimnaziul Corneşti 29,17
14 Gimnaziul Năpădeni 20,64
15 Gimnaziul "Paul Mihail " 26,31
16 Gimnaziul "Pavel Buruiană" 23,47
17 Gimnaziul  "A.Popovici " 24,89
18 Gimnaziul "V.Badiu" 21,19
19 Gimnaziul Sîneşti 25,19
20 Gimnaziul Alexeevca 23,64
21 Gimnaziul "Ion Vătămanu" 34,03
22 Gimnaziul Teşcureni 26,56
23 Gimnaziul Negurenii Vechi 21,64
24 Gimnaziul "Gr.Vieru" 18,62
25 Gimnaziul Grăseni 23,86
26 Gimnaziul Unţeşti 26,56
27 Gimnaziul Chirileni 28,22
28 Gimnaziul Floriţoaia Nouă 41,03
29 Gimnaziul Hîrceşti 28,36
30 Gimnaziul Frăsîneşti 23,42
31 Gimnaziul "Andrei Chivriga" 29,94
32 Gimnaziul Morenii Noi 27,22
33 Gimnaziul Bumbăta 28,39
34 Gimnaziul Gherman 26,90
35 Gimnaziul Zagarancea 24,89
36 Gimnaziul Semeni 23,47

precizat,  unittățiDenumireaNr. 
d/o

Anexa nr. 6
la Decizia Consiliului raional 

nr.______ din ________________ 2018

                                                    Efectivul-limită
a unităților de personal pe autoritățile/instituiile finanțate 

din bugetul raional



precizat,  unittățiDenumireaNr. 
d/o

37 Gimnaziul Buciumeni 26,20
38 Gimnaziul Stolniceni 19,47
39 Gimnaziul.Buşila 27,94
40 Gimnaziul.Rădenii Vechi 29,58
41 Gimnaziul Todireşti 47,56
42 Gimnaziul Manoileşti 46,22
43 Gimnaziul Cioropcani 23,91
44  Gimnaziul Cetireni 27,19
45  Gimnaziul Costuleni 41,94
46  Gimnaziul Buzduganii de Sus 19,89

4. Direcția Educație 137,00
Aparatul Direcției 14,00
Contabilitate 3,00
Centrul metodic 10,00
Centrul Educațional 13,50
Tabăra de odihnă Codreanca 6,00
Școala Sportivă 24,50
Casa de Creatie 9,00

Centrul raional de Resurse pentru educație incluzivă Ungheni 24,50
Centrul raional de tineret 5,00

Centrul raional de Asistență și performanță Educațională Ungheni 7,50

Serviciul de deservire a rutelor școlare 20,00
5. Secția Cultură și Turism 165,00

Aparatul Secției  Cultură 7,00
Muzeul s. Pîrlița 5,50
Muzeul s. Sculeni 1,50
Colectiv model (21) 37,00
Casa de Cultură Pîrlița 19,00
Biblioteca raională 38,50
Școala de Arte Sculeni 20,00
Școala de Arte Pîrlița 13,50
Școala de Arte Cornești 23,00

6. Direcția asistență socială și protecție a familiei 361,50
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 85,00
Serviciul plasament social 28,00
Centrul de asistență socială a copilului și familiei Ungheni 9,00
Centrul de asistență socială a familiei și copilului CREDO 8,00
Serviciul de asistență socială comunitară 40,00

Centrul de plasament pentru persoane fără adăpost Sculeni 27,25

Felcer-protezist 1,00
Serviciul APP 42,00
Serviciul asistență personală 72,00
Serviciul social Echipa mobilă 5,25
Serviciul social Casa comunitară 7,50
Centrul de Reabilitare și integrare a bătrînilor Ungheni 20,50
Aparat direcție 16,00

7. Centrul militar 7,75

Total: 2493,58

Secretar,                                                                                    Rodica Li țcan


