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                                                                    DECIZIE  

  

nr. 3/1                                                                                              din 05.04.2019 

  

 
 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; 

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

pentru  anul 2018  în a doua lectură , nr.2/1 din 07.03.2019 cu privire la executarea bugetului raional pentru 

anul 2018.        
                                                   Consiliul raional Ungheni 

                                                                             DECIDE: 
                         

1. Se  alocă din soldul format la 01.01.2019 în urma executării bugetului raional pentru anul 2018 suma de 544,0 

mii lei, inclusiv: 

      -  Primăriei Teșcureni, pentru reparația grădiniței ,,Mărțișor”                                                            50,0 mii lei   

      -  IMSP CS Cetireni, pentru construcția gardului la OMF Unțești                                                      25,2 mii lei 

      -  Primăriei Chirileni, pentru reparația casei de cultură Chirileni,  

         instalarea sistemului antiincendiar                                                                                                     35,0 mii lei         

     -  Consiliului raional, contribuție la proiectul ,,Patrimoniul Cultural-Sursă pentru dezvoltarea  

         spiritului antreprenorial în bazinul Mării Negre '' (COMOARĂ)                                                      140,0 mii lei  

     -  Consiliului raional, contribuție la proiectul ,,Monitorizarea și protecția comună a  

         mediului în Bazinul Mării Negre'' (ALERT)                                                                                      90,3 mii lei  

- Primăriei Sculeni pentru reparația sediului primăriei                                                                          200,0 mii lei     

- Centrul militar Teritorial Ungheni, motorină pentru desfășurarea ,,Ziua Recrutului”                        3,5 mii lei                  

                                               

          

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

proiectelor suma de 950,0 mii lei, inclusiv: 

- Primăriei Unțești, pentru extinderea rețelei de gaze naturale de presiune medie și joasă               250,0 mii lei  

- Primăriei Cornova , pentru iluminare stradală                                                                                200,0 mii lei 

- Primăriei Ungheni , pentru elaborarea proiectului tehnic privind modernizarea stației 

de tratare a apei                                                                                                                              300,0 mii lei 

- Primăriei Cioropcani, pentru extinderea rețelei de iluminare stradală                                          100,0 mii lei   

- Primăriei Petrești, pentru iluminare stradală                                                                                 100,0 mii lei 

 

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

 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie  președintele raionului. 

 

 

               Preşedintele şedinţei                                                       Dionis  COJOCARU           

 

 Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 
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