
 

 

Proiect 
 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 
 

DECIZIE 

 

 

 

Cu privire la executarea  

bugetului raional pentru anul 2018 
 

 

 

         În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,    

art.43, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.73; 

       În baza Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, art.31; 

      Conform Hotărîrii Guvernului 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; 

 

 

 
Consiliul raional Ungheni, 

 

DECIDE: 
 
 

1. Se aprobă raportul privind executarea  bugetului raional pentru anul 2018  la venituri în sumă de 

252762,8 mii lei, la cheltuieli în sumă de 245336,5 mii lei, conform anexei nr.1. 

2. Se aprobă raportul privind executarea cheltuielilor bugetului raional conform clasificației 

funcționale, pe programe și subprograme pentru anul 2018, conform anexei nr.2. 

3. Se aprobă soldurile la cont formate în rezultatul execuţiei bugetului raional la situaţia din 

01.01.2019 în sumă totală de 18317,2 mii lei, inclusiv: 

  Mijloace bugetare, transferuri cu destinație specială  pentru învățământ              10311,7 mii lei 

  Mijloace alocate pentru proiecte                                                                               1509,1 mii lei 

 Venituri colectate (taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele 

 fizice în casele de schimb valutar)                                                                              388,7 mii lei 

  Mijloace bugetare proprii                                                                                         6107,7  mii lei 

4. Din soldurile formate  la 01.01.2019 se alocă: 

 4.1  Din mijloace bugetare, transferuri cu destinație specială pentru învățământ           10311,7 mii lei 

   Inclusiv: 

-Direcției educație în componenta raională din soldul      

 format la  01.01.2019                                                                                                   432,4 mii lei 

- Direcției educație în fondul educației incluzive din soldul      

 format la  01.01.2019                                                                                                    36,0 mii lei 

- Direcției educației, Serviciul   de deservire a rutelor  școlare                                    482,0 mii lei 

- Instituțiilor de învățământ primar  și secundar general,  

 conform anexei nr.3                                                                                                    9311,3 mii lei 

- Secției cultură, Școala de arte Sculeni                                                                           50,0 mii lei 

       4.2  Din venituri colectate Direcției asistență socială și protecție a familiei, 

              aparatul Direcției                                                                                                         388,7 mii lei 

  4.3  Din mijloace alocate pentru proiecte, Consiliului  raional ,total                              1509,1 mii lei      

        Inclusiv: 

              - Proiectul „Comunitate pentru evaluarea și managementul  riscurilor”                        5,5 mii lei 

              - Proiectul „Monitorizarea și protecția comună a mediului în Bazinul  

                 Mării Negre”                                                                                                            937,5 mii lei 

              - Proiectul „Patrimoniul Cultural-Sursă pentru dezvoltarea spiritului 

                antreprenorial”                                                                                                           566,1 mii lei 

 

 



     4. Se aprobă Dispoziţiile preşedintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare    

         din Fondul de rezervă al Consiliului raional, conform anexei nr.4. 

            

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

 

 

 Preşedintele şedinţei     ____________________ 

 

Contrasemnează: 

 

               Secretarul Consiliului raional                                    Rodica Liţcan 

 

               Şef Direcţia finanţe                                                            Tatiana Struc 

 

               Șef Serviciul juridic și resurse umane                                                Irina Toader 

    


