
 

 
REPUBLICA  MOLDOVA 

               
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

   
MD-3600, or.Ungheni, str.Naţională, 11 
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                                                                 DECIZIE  

  
nr. 2/3                                                                                               din  07.03.2019 
  

 
 

 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 învățământ 
primar și secundar general din subordinea autorităților  publice locale de nivelul al doilea; 

Având 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 5550,0 

mii lei, inclusiv: 
-    Primăriei s.Cornești, pentru lucrări de reparație a rețelei de iluminat stradal și anume a  

străzii centrale cu lungimea de 3 km                                                                                                50,0 mii lei  
- Primăriei Ungheni, pentru organizarea unui cantonament de primăvară și vară a  

echipei de fotbal FCM Ungheni                                                                                                       50,0 mii lei  
-  Pentru procurarea unui clopot pentru biserica comunei Florițoaia Veche                                    100,0 mii lei 
- Asociația Veteranilor Războiului din Afganistan Ungheni, pentru instalarea unui monument  

pe teritoriul mun.Ungheni în memoria ostașilor căzuți în războiul pentru integritatea țării         150,0 mii lei  
- Asociația Pensionarilor/ Vârstnici mun.Ungheni, pentru organizarea și petrecerea activităților  

culturale și social-economice cu pensionarii pe limită de vârstă                                                    65,0 mii lei  
- DASPF, pentru procurarea unei unități de transport                                                                      300,0 mii lei 
- Primăriei Costuleni, pentru construirea rigolelor de scurgere pe porțiunea de drum a  

străzii „I.Corneleac”                                                                                                                      200,0 mii lei  
-  Primăriei Costuleni, pentru lucrările de iluminare stradală                                                             50,0 mii lei 

- Asociația Veteranilor Războiului din Afganistan Ungheni, pentru organizarea  
și desfășurarea celei de a XXX aniversare de la încheierea războiului din Afganistan                   20,0 mii lei  

-  Primăriei Valea-Mare, pentru gazificare a străzii principale din s. Buzduganii de Jos                150,0 mii lei 
- DASPF, pentru finanțarea a zece unități de  asistenți personali                                                     495,0 mii lei  
- Consiliului raional, pentru procurarea unei lame de curățat zăpadă pentru Direcția  

             Situații Excepționale                                                                                                                       32,0 mii lei  
- DASPF, contribuție la implementarea proiectului ,,Ambulanța socială”                                        115,0 mii lei 

       -    Consiliului Raional, pentru organizarea turneului internațional de lupte libere  
            ,,Victor Graur” desfășurat în mun.Ungheni                                                                                      25,0 mii lei  
       -   Consiliului raional, pentru procurarea unui frigider (pentru  Batalionul de Artilerie din  
              mun.Ungheni)                                                                                                                                  7,0 mii lei  



       -   IMSP SR Ungheni, indemnizație pentru tânăr specialist, dra Harbalău Corina                                12,0 mii lei  
       -   IMSP SR Ungheni, indemnizație pentru tânăr specialist, dra Butucel Tatiana                                 12,0 mii lei 

-  Asociația Obștească Uniunea Cernobîl,  pentru masa de pomenire                                                    6,0 mii lei   
      -   Primăriei Mănoilești, pentru reparația fațadei grădiniței Mănoilești                                              200,0 mii lei  
      -   Fundația comunitară Ungheni, pentru participarea Consiliului raional Ungheni la  Campania  
          de colectare de fonduri cu genericul Împreună pentru comunitate, Ediția a VIII                             170,0 mii lei 

- 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 

-  Primăriei Măcărești, pentru conectarea unui dulap la gazoductul cu presiune medie și joasă       250,0 mii lei 
- Consiliului raional,  pentru construcția trotuarului str.Cristiuc intersecție  cu 

str.Industrială ,,R1.1” ocolirea mun.Ungheni                                                                                300,0 mii lei 
      -      IMSP SR Ungheni, pentru asigurarea donatorilor cu produse alimentare                                       10,5 mii lei 
      -      Primăriei Unțești, pentru iluminarea stradală într-un sector de case noi                                         45,0 mii lei 
      -     IMSP SR Ungheni, pentru reparația Departamentului Unității Primirii Urgente                           470,0 mii lei 
      -    IMSP SR Ungheni, pentru proiectul ,,Instalarea bateriilor solare pentru producerea ACM”         100,0 mii lei 
      -     Primăriei Pîrlița pentru extinderea rețelelor de gaze naturale                                                         250,0 mii lei 
     -     Direcției Educație, Co-finanțare la proiectul „InnoSchool - Consolidarea inovației sociale și  
           a competențelor antreprenoriale ale elevilor”                                                                                160,0 mii lei 
     -    Asociației Veteranilor Ungheni ,,Ungheni-Prut”, pentru petrecerea mesei de  
          pomenire                                                                                                                                            10,0 mii lei  

- Primăriei Valea Mare pentru procurarea unui mijloc de transport                                                  200,0 mii lei     
- IMSP CS Valea Mare pentru elaborarea proiectului tehnic, pentru racordarea instituției la  

conducta de gaze naturale                                                                                                                  25,0 mii lei 
- IMSP CS Mănoilești pentru reparații capitale                                                                                 100,0 mii lei 
-  Primăriei Chirileni, pentru reparația bucătăriei grădiniței de copii                                                200,0 mii lei 
-  Primăriei Teșcureni, pentru reparația încăperilor din grădinița ,,Mărțișor”                                   200,0 mii lei 
-  Primăria Florițoaia Veche, pentru extinderea rețelei de aprovizionare cu gaze naturale în  
        satul Florițoaia Nouă                                                                                                                      250,0 mii lei  
-  Primăriei Condrătești pentru construcția împrejmuirii la stadion  din s.Condrătești                     150,0 mii lei  
- Primăriei Alexeevca, pentru reparația capitală a căminului cultural                                              250,0 mii lei 
-  Primăriei Todirești, pentru finalizarea lucrărilor de reparație a porțiunii de drum                       170,0 mii lei 
-  Consiliului raional, pentru organizarea deplasării membrilor AO „Bunicii Grijulii” într-o  

             excursie în regiunea Putna-România (50 persoane, 2 zile)                                                             20,0 mii lei 
- Consiliului raional pentru elaborarea schiței de proiect a taberei de odihna pentru 

copii din s.Rădenii Vechi                                                                                                               40,0 mii lei 
- IMSP CS Ungheni pentru asigurarea cu amestecuri lactate a copiilor cu vârsta de 0-1 ani 

din familii social-vulnerabile                                                                                                          50,0 mii lei 
- Consiliului raional pentru instituirea unui muzeu istoric al Serviciului Grăniceri al RM                15,0 mii lei 

                         
2. Se alocă din mijloace aprobate în bugetul anului 2019 din cheltuieli prevăzute pentru implementarea 

proiectelor suma de 2650,0 mii lei, inclusiv: 
- Consiliului raional, contribuție pentru reparația capitală a drumului 

            Ungheni - Cetireni - Alexeevca                                                                                                   1000,0 mii lei 
     -    Primăriei Năpădeni, contribuție la proiectul „Alimentarea cu apă și canalizare în  

     s.Năpădeni”                                                                                                                                     250,0 mii lei  
- Primăriei Cetireni, contribuție la proiectul „Reparația traseului deplorabil afectat de  

             riscurile climaterice”                                                                                                                     300,0 mii lei  
- Primăriei or.Cornești  contribuție la proiectul „Alimentarea cu apă și canalizare”                        500,0 mii lei  
- Primăriei Măgurele    contribuție la proiectul „Alimentarea cu  

apă și canalizare a satului Măgurele”                                                                                              150,0 mii lei 
- Primăriei Buciumeni, pentru  aprovizionarea cu apă potabilă a localității                                   200,0 mii lei  
- Primăriei Morenii Noi, pentru lucrările de iluminare stradală                                                       150,0 mii lei          
- Primăriei Sinești pentru extinderea apeductului                                                                           100,0 mii lei  

 
3. Se alocă din componenta raională aprobată pentru anul 2019 suma de  6783,0   mii lei, inclusiv:  



    -  IP „Gimnaziului Chirileni”, reparația podelei  coridorului, schimbarea ușilor                    200,0 mii lei  
    - IP „Gimnaziului Todirești”, pentru reparația acoperișului                                                    314,1 mii lei  
    - IP „Gimnaziului ,,Vasile Badiu” ”, s.Măgurele, pentru instalarea sistemei de  
      evacuare  a apelor                                                                                                                   46,6 mii lei  
    - IP „Gimnaziului ,,Vasile Badiu” ”, s.Măgurele, pentru schimbarea rețelei electrice             98,1 mii lei  
    - IP „Gimnaziului ,,Vasile Badiu” ”, s.Măgurele, pentru cheltuieli curente                              23,0 mii lei  
    - IP „Gimnaziului Buciumeni”, pentru lucrări de  reparație a cantinei școlare                       300,0 mii lei  
    - IP „Gimnaziului Morenii Noi”, pentru lucrări de amenajare a stadionului                           300,0 mii lei  
    - IP „Gimnaziului Florițoaia Nouă”, pentru lucrări de termoizolare a fasadei                        290,0 mii lei  
    - IP „Gimnaziului Florițoaia Nouă”, pentru lucrări de reparații interioare a clădirii  
      filiala Florițoaia Veche                                                                                                          290,0 mii lei  
    - IP „Gimnaziului Cornești”, pentru lucrări de reparație a scărilor                                         299,1 mii lei   
    - IP „Gimnaziului Negurenii Vechi”, pentru renovarea fațadei gimnaziului                          297,2 mii lei  
    - IP „Gimnaziului Cetireni”, pentru reparația capitală a cantinei și procurarea  
        utilajului necesar                                                                                                                  150,0 mii lei  
    - IP „Gimnaziului  Bumbăta”, pentru reparația sălii de sport                                                  300,0 mii lei  
    - IP „Gimnaziului Sinești”, pentru reparația capitală a scării interioare și exterioare             295,0 mii lei  
    - IP L.T. ,,A.Mateevici", s.Pîrlița, pentru reparația sistemei de evacuare a apelor                  252,3 mii lei  
    - IP L.T. ,,A.Mateevici", s.Pîrlița, pentru reparația sălii de bucătărie la filiala  
        Agronomovca                                                                                                                     214,8 mii lei  
    - IP „Gimnaziului Cioropcani”, pentru instalarea unui sistem de energie și a unui  
       sistem de încălzire                                                                                                                 87,4 mii lei  
    - IP Ș.P. „Spiridon Vanghelii”, pentru lucrări de amenajare cu pavaj a teritoriului  
        școlii                                                                                                                                     150,0 mii lei  
    - IP „Gimnaziului ,,M.Savciuc” ”, s.Bușila, pentru reparația canalizării, pavarea  
        și amenajarea curții școlii                                                                                                    120,0 mii lei  
    - IP„Gimnaziului Năpădeni”, pentru procurarea materialelor de construcție                           15,0 mii lei  
    - IP „Gimnaziului „Pavel Buruiană” ”, pentru lucrări de reparație capitale a  
        acoperișului galeriei ce leagă blocul A de blocul B                                                            242,3 mii lei  
    - IP „Gimnaziului Zagarancea”, pentru achiziționarea a 80 de scaune în cantina școlii           24,0 mii lei  
    - IP „Gimnaziului Hîrcești”, pentru reparația capitală a sălii de sport                                    300,0 mii lei  
    - IP „Gimnaziului Buzduganii de Sus”, pentru reparații interioare a  gimnaziului:  
        clase, coridoare, ferestre                                                                                                      300,0 mii lei  
    - IP „Gimnaziului Alexeevca”, pentru transportarea elevilor                                                  15,9 mii lei  
    - IP „Gimnaziului Gherman”, pentru reparația acoperișului                                                   600,0 mii lei 
    - IP L.T. ,,A.Pușkin", or.Ungheni, pentru finisarea lucrărilor de reparație a sălii  
      de festivități                                                                                                                           205,0 mii lei 
    - IP L.T.,,Gh.Asachi", mun.Ungheni, contribuție pentru reparația capitală a instituției  
      și procurarea mobilierului                                                                                                      500,0 mii lei  
    - IP L.T.,,M.Eminescu",mun.Ungheni, contribuție pentru reparația capitală a instituției       500,0 mii lei  
 

 Pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice, inclusiv: 
- IP„Gimnaziului Cetireni”                                          1,1 mii lei  
- IP„Gimnaziului Alexeevca”                                      3,4 mii lei  
- IP L.T. „A.Mateevici” ”, s.Pîrlița                              4,1 mii lei 

     - IP „Gimnaziului Semeni”                                          2,1 mii lei  
     - IP „Gimnaziului „ I.Vatamanu” ”                              2,6 mii lei 
     - IP„Gimnaziului Teșcureni”                                       1,4 mii lei  
     - IP „Gimnaziului Unțești”                                          1,4 mii lei  
     - IP „Gimnaziului Florițoaia Nouă”                             2,0 mii lei                                                                                                                                                    
     - IP „Gimnaziului Zagarancea”                                    2,1 mii lei 
     - IP„D. Cantemir”, or.Cornești                                     0,9 mii lei 
     - IP „Gimnaziului „Pavel Buruiană” ”, s.Condrătești    0,4 mii lei   
     - IP „Gimnaziului Năpădeni”                                       0,4 mii lei  

- IP „Gimnaziului Frăsînești”                                       2,5 mii lei  
- IP „Gimnaziul „Paul Mihail” ”, s. Cornova                5,9 mii lei  
- IP „Gimnaziului Buzduganii de Sus”                         1,4 mii lei  
- IP „Gimnaziului Bumbăta”                                        1,9 mii lei  
- IP „Gimnaziului Mănoilești”                                      1,1 mii lei  
- IP „Gimnaziului Gherman”                                        3,2 mii lei  



- IP „Gimnaziului „Gaudeamus” ”                                0,4 mii lei                                                                                
- IP „Gimnaziului Morenii Noi”                                   2,3 mii lei                                                                                                           
- IP “L.T. „A.Mateevici” ”, s.Pîrlița                              5,4 mii lei                                                                                                                
- IP „Gimnaziului Cornești”                                         4,3 mii lei  
- IP „L.T. „Gh.Asachi”, or.Ungheni                             2,9 mii lei                                                                                                                       

                                                                                                             
4.  Se alocă din fondul de rezervă al Consiliului Raional suma de 45,0 mii lei, ajutoare materiale 

 pentru tratament medical, inclusiv: 
- Dlui Ciuvaga Alexandru, consilier raional                                                                            15,0 mii lei 
- Dlui Cebanu Gheorghe, consilier raional                                                                              15,0 mii lei   
- Dlui Pirogan Ștefan, consilier raional                                                                                    10,0 mii lei 
- Dnei Bodrug Angela, domiciliată s.Condrătești                                                                     5,0 mii lei                                           

 
5. Direcția finanțe (dna Struc T.) va efectua modificările respective în bugetul raional. 
 
6.  Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, președintele raionului. 
 

 
        
 
                       Preşedintele şedinţei                                                            Oleg  BELBAS                
 
 
          Contrasemnează: 
  Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 
 

 


