
 Proiect 

 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

 

Decizie 

 

nr.____________                                                                       din________________2019 
 

 

 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.72; 

 HG nr.868 din 08.10.2014 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; 

Avînd în vedere Decizia Consiliului raional nr.7/2 din 29.11.2018 cu privire la aprobarea bugetului raional   

pentru  anul 2018  în a doua lectură , 
 

Consiliul raional Ungheni 

DECIDE: 
                         

1. Se  alocă din soldul format la 01.01.2019 în urma executării bugetului raional pentru anul 2018 suma de 2599,6 

mii lei, inclusiv: 

 

- Consiliului raional, pentru prestarea serviciilor de supraveghere de autor, pentru  

  construcția capitală a apeductului Bușila - Chirileni - Grăseni - Todirești                                        33,0 mii lei 

- Consiliului raional, pentru prestarea serviciilor de supraveghere de autor, pentru  

   reparația capitală a drumului Ungheni - Cetireni - Alexeevca                                                         27,5 mii lei 

- Consiliului raional, pentru prestarea serviciilor de supraveghere de autor, pentru  

  reparația   capitală a drumului Mănoilești -  Cetireni                                                                         15,0 mii lei 

- Consiliului raional, pentru reparația capitală a drumului 

  Ungheni - Cetireni - Alexeevca                                                                                                      1200,0 mii lei 

- Consiliului raional,  pentru construcția trotuarului str. Cristiuc intersecție  cu 

  str. Industrială ,,R1.1” ocolirea mun. Ungheni                                                                                302,0 mii lei 

- Asociației Obștești ,,Uniunea Cernobîl” pentru masa de pomenire                                                       6,0 mii lei   

- Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan Ungheni, pentru organizarea  

   și desfășurarea celei de a XXX aniversare de la încheierea războiului din Afganistan                      20,0 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 stânga Nistrului                                                                                                                10,0 mii lei  

- Uniunii Veteranilor Războiului pentru independența R. Moldova , pentru  

  organizarea mesei de pomenire cu ocazia datei comemorative                                                         10,0 mii lei 

- DASPF pentru finanțarea a zece unități de  asistenți personali                                                       495,0 mii lei 

- IMSP SR Ungheni pentru asigurarea donatorilor cu produse alimentare                                             10,5 mii lei 

- IMSP SR Ungheni pentru reparația Departamentului  Unității Primirii Urgente                               470,6 mii lei 

 

2. Se alocă din componenta raională aprobată pentru anul 2019 suma de 53,2 mii lei, inclusiv: 

 

- IP„Gimnaziului Cetireni”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice         1,1 mii lei  

- IP„Gimnaziului Alexeevca”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice     3,4 mii lei  

- IP L.T. „A.Mateevici” ”, s.Pîrlița, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor  

   didactice                                                                                                                                                  4,1 mii lei   

     - IP „Gimnaziului Semeni”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice           2,1 mii lei  

     - IP „Gimnaziului „ I.Vatamanu” ”, s.Pîrlița, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale  

        cadrelor didactice                                                                                                                                    2,6 mii lei  

     - IP„Gimnaziului Teșcureni”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice        1,4 mii lei  

     - IP „Gimnaziului Unțești”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice           1,4 mii lei  

     - IP „Gimnaziului Florițoaia Nouă”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor  



        didactice                                                                                                                                                  2,0 mii lei  

     - IP „Gimnaziului Zagarancea”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor  

        didactice                                                                                                                                                  2,1 mii lei  

     - IP„D. Cantemir”, or.Cornești, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor  

        didactice                                                                                                                                                 0,9 mii lei  

     - IP „Gimnaziului „Pavel Buruiană” ”, s.Condrătești,  pentru compensarea cheltuielilor de  

         transport ale cadrelor didactice                                                                                                              0,4 mii lei  

     - IP „Gimnaziului Năpădeni”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice       0,4 mii lei  

 

- IP „Gimnaziului Frăsînești”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice       2,5 mii lei  

- IP „Gimnaziul „Paul Mihail” ”, s. Cornova, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale  

   cadrelor didactice                                                                                                                                    5,9 mii lei  

- IP „Gimnaziului Buzduganii de Sus”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale  

    cadrelor didactice                                                                                                                                   1,4 mii lei  

- IP „Gimnaziului Bumbăta”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice        1,9 mii lei  

- IP „Gimnaziului Mănoilești”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice     1,1 mii lei  

- IP „Gimnaziului Gherman”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice       3,2 mii lei  

- IP „Gimnaziului „Gaudeamus” ”, s.Petrești, pentru compensarea cheltuielilor de transport  

   ale cadrelor didactice                                                                                                                              0,4 mii lei  

- IP „Gimnaziului Morenii Noi”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor  

    didactice                                                                                                                                                2,3 mii lei  

- IP L.T. „A.Mateevici” ”, s.Pîrlița, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor   

    didactice                                                                                                                                                5,4 mii lei  

- IP „Gimnaziului Cornești”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice         4,3 mii lei  

- IP L.T. „Gh.Asachi”, or.Ungheni, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor  

   didactice                                                                                                                                                  2,9 mii lei 

 

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

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, președintele raionului. 

 

 

 Preşedintele şedinţei     ____________________ 

Contrasemnează: 
 

               Secretarul Consiliului raional                                Rodica Liţcan 

 

               Şef Direcţia finanţe                                                                          Tatiana Struc 

 

             Șef Serviciul juridic și resurse umane                                                           Irina Toader 


