
 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; 

  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 situația de 01.01.2018 în urma executării bugetului pentru anul 2018 la 

capitolul componenta raională suma de 409,1 mii lei, inclusiv:  

    -  IP „Gimnaziului „D.Cantemir”, or.Cornești, pentru realizarea proiectului local „Aleea Tineretului”  

         în parcul gimnaziului                                                                                                                  132,6 mii lei  

     - IP „Gimnaziului „Gr.Vieru”, s.Țîghira, pentru construirea a trei porțiuni de gard                      248,0 mii lei  

 

      Pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice, inclusiv :  

     - IP „Gimnaziului Cetireni”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice    0,5 mii lei  

     - IP LT „M.Eminescu” or.Ungheni, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor   

        didactice                                                                                                                                            8,6 mii lei  

     - IP LT„I.Creangă”, or.Ungheni, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor  

        didactice                                                                                                                                            7,7 mii lei  

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

        cadrelor didactice                                                                                                                              3,7 mii lei 

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

        didactice                                                                                                                                             6,6 mii lei 

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

        cadrelor didactice                                                                                                                               1,4 mii lei                              

2.  Se alocă din fondul de rezervă al Consiliului Raional suma de 30,0 mii lei, ajutoare materiale 

 pentru tratament medical, inclusiv: 

- Dlui Iutiș Constantin pentru tratament medical                                                  15,0 mii lei 

- Dnei Derenev  Natalia  pentru tratament medical                                               15,0 mii lei     

 

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

 

4.  Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Iulia Pancu,vicepreședintele raionului. 

 

 Preşedintele şedinţei     ____________________ 

Contrasemnează: 

 

               Secretarul Consiliului raional                                          Rodica Liţcan 

               

                Şef Direcţia finanţe                                                                             Tatiana Struc 

 

             Șef Serviciul juridic și resurse umane                                                                Irina Toader 


