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CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 
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                                                              DECIZIE  

  

nr. 4/3                                                                                        din 30.05.2019 
 

 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 împrumutul  angajat de la BC,, Victoriabank ” SA suma de 3989,7 mii lei, inclusiv: 

- Primăriei com. Bogheni Noi contribuție pentru implementarea  proiectului ,,Sistemul de  

apeduct de grup pentru ameliorarea situației ecologice din 8 localități a raionului Ungheni”       300,0 mii lei 

- Primăriei s. Cornova contribuție pentru implementarea proiectului „Alimentarea cu apă 

 și canalizare în s. Cornova”                                                                                                         300,0 mii lei 

- Primăriei s. Rădenii Vechi pentru implementarea proiectului „Construcția sistemelor  

de aprovizionare cu apă și canalizare a s. Rădenii Vechi”                                                             200,0 mii lei 

- Primăriei s. Năpădeni pentru iluminat stradal                                                                               100,0 mii lei  

- Consiliului Raional Ungheni pentru amenajarea teritoriului Stației de Reglare 

     Măsurare a presiunii Ungheni                                                                                                      100,3 mii lei 

- Primăriei s. Măgurele pentru reparația sistemelor de apă și canalizare în grădinița ,,Alunelul”      50,0 mii lei 

- Primăriei s. Măcărești pentru conectarea dulapului la gazoduct cu presiune medie și joasă          300,0 mii lei  

- Primăriei com. Todirești pentru schimbarea geamurilor casei de cultură                                       100,0 mii lei 

- Primăriei s. Cetireni   pentru iluminat stradal                                                                                100,0 mii lei 

- Primăriei s. Cetireni   pentru gazificarea satului                                                                             180,0 mii lei 

- Primăriei s. Bușila pentru iluminare stradală                                                                                 100,0 mii lei 

- Primăriei com. Zagarancea pentru reparația grădiniței ,,Andrieș”                                                100,0 mii lei 

- Primăriei mun. Ungheni pentru reparația  blocurilor sanitare la grădinița - creșă nr.11                 100,0 mi lei 

- Primăriei mun. Ungheni pentru reparația a elementelor de scurgere a apelor  

pluviale de pe acoperiș grădinița „Guguță ”                                                                                  100,0 mii lei    

- Primăriei mun. Ungheni pentru reparația  blocurilor sanitare și a terenului de joacă  

și montarea unui foișor  la grădinița - creșă nr.9 „ Steluța”                                                            700,0 mii lei 

- Primăriei mun.Ungheni pentru schimbarea tâmplăriei, reparația acoperișului și reparația a  

2 blocuri sanitare  grădinița-creșă nr.2 „Tereza Sobolevschi ”                                                       500,0 mii lei 

- Primăriei s. Măcărești pentru implementarea proiectului „Alimentarea cu apă a s. Măcărești”     200,0 mii lei 

- Consiliului Raional Ungheni pentru proiectarea stației de pompare ,, Agronomovca”                 109,4 mii lei 

- Primăriei com. Sculeni pentru reparația grădiniței din s. Sculeni                                                   200,0 mii lei 

- Primăriei com. Pîrlița pentru reparația blocului alimentar la grădinița ,,Prietenia”                       150,0 mii lei 

         

2. Se  alocă din soldul format la 01.01.2019 în urma executării bugetului raional pentru anul 2018 suma de 30,0 

mii lei, inclusiv: 

- Clubului ,,IMPACT” contribuție pentru implementarea proiectului pentru locuitorii  

     din cartierul Tinereții cofinanțat de Fundația Comunitară Ungheni                                                       5,0 mii lei 

- IMSP SR Ungheni pentru procurarea coletelor destinate  donatorilor voluntari de sânge               10,0 mii lei    
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- AO,, Camera tinerilor antreprenori  - JCL Ungheni” pentru  procurarea tribunelor mobile           15,0 mii lei     

 

3. Se alocă din componenta raională aprobată pentru anul 2019 suma de  600,1 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  

     - IP „Gimnaziului Năpădeni”, pentru reparația rețelei electrice                                                            190,7 mii lei  

 

      Pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice, inclusiv :  

     - IP „Gimnaziului Cetireni ”, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice         0,6 mii lei  

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

        didactice                                                                                                                                                  8,7 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                                                                                                                                                  6,7 mii lei 

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

        cadrelor didactice                                                                                                                                    1,4 mii lei  

                             

4.  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     

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

              Preşedintele şedinţei                                                       Haralampie CHIRILOV      

 

 

 Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 
 


