
Notă explcativă la proiectul deciziei 

„Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional 

Ungheni pentru anul 2019 în a doua lectură” 

 
       Pe parcursul perioadei de gestiune au fost operate modificări și completări în baza: Legii 

bugetului de stat pentru anul 2019, Deciziilor Consiliului raional nr.2/1 din 07.03.2019 „ Cu 

privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018”, nr.2/22 din 07.03.2019 „Cu privire la 

acordarea premiului anual pentru anul 2018”, nr.1/3 din 10.01.2019, nr.2/3 din 07.03.2019 , nr.3/1 

din 05.04.2019, nr.4/3 din 30.05.2019 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Dispozițiilor 

președintelui raionului și modificărilor efectuate de către executorii de buget în limita 

competențelor prevăzute de legislația în vigoare.  

       În tabelul nr.1 la nota explicativă se reflectă modificarea părții de venituri în sumă totală de 

6827,0 mii lei și a părții de cheltuieli în sumă de 28654,0 mii lei. 

       Modificarea părții de venituri a bugetului raional în sumă totală de 6827,1 mii lei (tabelul 2 la 

nota explicativă), se explică prin majorarea încasărilor de la prestarea serviciilor cu plată în sumă 

totală de 39,0 mii lei,inclusiv: 20,0 mii lei constituie încasările de la prestarea serviciilor cu plată 

la Liceul Teoretic Sculeni; 20,0 mii lei - încasările de la prestarea serviciilor cu plată gimnaziul 

Cetîreni (plata părinților pentru alimentarea elevilor); redistribuirea sumei de 1,0 mii lei de la 

încasări de la prestarea serviciilor cu plată, incorect atribuite gimnaziului Morenii Noi la plata 

pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public.  Donațiile voluntare pentru cheltuieli curente din 

surse interne au fost majorate cu 28,0 mii lei, inclusiv: în baza demersurilor gimnaziului 

„A.Popovici”, s.Boghenii Noi, pentru alimentarea elevilor claselor gimnaziale (sponsorizări) – 

13,0 mii lei; Liceul Teoretic „V.Alecsandri”, sponsorizări din partea SA „Victoriabank” în sumă 

de 15,0 mii lei pentru procurarea mobilierului școlar. 

      Au fost majorate  granturile  pentru proiectul finanțat din surse externe  „Monitorizarea și 

protecția comună a mediului în bazinul Mării Negre” ( ALERT) în sumă de 400,0 mii lei. 

      Transferurile primite de la bugetul de stat au fost majorate în sumă totală de 6359,1 mii lei, 

inclusiv: au fost alocate suplimentar transferuri curente cu destinație specială de la bugetul de stat 

pentru domeniul „Învățământ” în sumă de 5979,5 mii lei, destinate acoperii parțiale a  cheltuielilor 

de personal, urmare implementării Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar și -5500,0 mii lei au fost redirecționate la transferuri capitale, având în vedere 

atribuirea incorectă la transferuri curente. 

         Au fost majorate transferurile curente primite cu destinație specială de la bugetul de stat 

pentru asigurarea și asistența socială în sumă de 123,0 mii lei, destinate plății indemnizațiilor 

pentru construcția și reparația caselor de locuit unor categorii de cetățeni; transferurile curente 

primite cu destinație specială pentru școli sportive în sumă de 56,6 mii lei pentru majorarea 

cheltuielilor de personal; transferurile capitale cu destinație specială între bugetul de stat și 

bugetele locale de nivelul II  cu 5700,0 mii lei, inclusiv: 5500,0 mii lei redirecționate de la 

transferuri curente și 200,0 mii lei alocate prin Hotărârea Guvernului nr.55 din 30.01.2019 pentru 

reparația acoperișului gimnaziului Gherman.          

        Modificarea cheltuielilor în sumă totală de 28654,0 mii lei se explică prin alocarea 

mijloacelor financiare din soldul format la situația din 31.12.2018 în sumă de 18317,2 mii lei, 

alocarea surselor financiare în sumă de 3989,7 mii lei din împrumutul angajat și modificările 

efectuate ce reiese din modificarea părții de venituri în sumă de 6827,1 mii lei:  

        -  la subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”  „ -2709,9 ” mii lei, dintre care au fost alocate prin         

            deciziile Consiliului raional nr.2/3 din 07.03.2019 din mijloace prevăzute pentru implementarea   

            proiectelor suma de„ -2650,0” mii lei și  nr.3/1 din 05.04.2019 suma de “-950,0” mii lei. 

Din soldul disponibil format la situația din 01.01.2019 au fost alocate la acest subprogram 

mijloace financiare în sumă totală de 884,6 mii lei, inclusiv: Asociației Veteranilor Războiului din 

Afganistan pentru instalarea unui monument 150,0 mii lei; Asociației Pensionarilor Vârstnici 

pentru organizarea activităților 65,0 mii lei; pentru procurarea unui clopot 100,0 mii lei; Fundației 

Comunitare Ungheni, pentru participarea Consiliului raional la Campania de colectare de fonduri 

170,0 mii lei; acordarea premiilor din contul a 30% din veniturile obținute suplimentar la cele 

aprobate (precizate) pe anul 2018 în sumă de 131,1 mii lei și alte cheltuieli. 



Din soldul proiectului „Comunitate pentru evaluarea și managementul riscurilor” 5,5 mii lei . 

- la subprogramul 0501 „Politici și management în domeniul bugetar fiscal” 49,0 mii lei constituie 

plata premiului anual și a contribuțiilor pe asigurări sociale de stat obligatorii, primelor de 

asigurare obligatorie de asistență medicală, conform Deciziei Consiliului raional, funcționarilor 

publici ai Direcției finanțe;  

- la subprogramul 0802 „Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție” – 116,7 mii lei, au fost 

alocate prin deciziile Consiliului raional și prin dispozițiile președintelui raionului pentru 

acordarea ajutoarelor materiale, Direcției Situații Excepționale pentru compensarea cheltuielilor 

de carburanți necesari la instruirea cetățenilor în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

- la subprogramul 1102 „Raporturi interbugetare cu destinație specială” 9330,0 mii lei constituie 

alocări autorităților publice locale de nivelul I conform deciziilor Consiliului raional pentru 

efectuarea reparațiilor și contribuție la implementarea proiectelor ș.a.;  

-  la subprogramul 3702 „Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor” , modificări în sumă de 

1467,3 mii lei, dintre care: 937,5 mii lei  din soldul proiectului „Monitorizarea și protecția comună 

a mediului în bazinul Mării Negre” (ALERT) la situația din 01.01.2019 pentru utilizarea acestora 

în anul curent, 400,0 mii lei din granturile anului în curs, 90,3 mii lei constituie contribuția 

Consiliului raional la implementarea proiectului dat; pentru  procurarea unei lame de curățat 

zăpada Direcției Situații excepționale 32,0 mii lei, Direcției Situații Excepționale pentru 

compensarea cheltuielilor de carburanți necesari la instruirea cetățenilor în domeniul apărării 

împotriva incendiilor din fondul de rezervă  7,5 mii lei; 

- la subprogramele 5001 „Politici și management în domeniul macroeconomic de dezvoltare a 

economiei”, 5101 „Politici și management în domeniul agriculturii”, 6101 „Politici și management 

în domeniul dezvoltării regionale”, 6901 ”Politici și management în domeniul geodeziei, 

castografiei și cadastrului”, sumele de respectiv: 14,1 mii lei, 19,2 mii lei, 13,6 mii lei și 10,2 mii 

lei o constituie plata premiului anual și a contribuțiilor pe asigurări sociale de stat obligatorii, 

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, conform Deciziei Consiliului raional, 

angajaților(funcționari publici) Secției economie, Direcției agricultură, Secției construcții și 

Serviciului Relații Funciare și Cadastru. 

- la subprogramul 6402 „Dezvoltarea drumurilor” modificări în sumă de 1342,5 mii lei, inclusiv: 

contribuția la reparația capitală a drumului Ungheni-Cetîreni-Alexeevca – 1000,0 mii lei, 

construcția trotuarului str.Crestiuc-300,0 mii lei și 42,5 mii lei pentru prestarea serviciilor de  

supraveghere de autor a două drumuri;  

- la subprogramul 8018 „Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății”, 8019 

„Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății” sumele de respectiv 94,5 

mii lei și 720,2 mii lei alocate prin deciziile Consiliului raional pentru susținerea tinerilor 

specialiști (24,0 mii lei), pentru procurarea amestecurilor lactate (50,0 mii lei), pentru procurarea 

coletelor donatorilor voluntari de sânge (10,0 mii lei); IMSP SR Ungheni, pentru reparația  

Departamentului Unitatea Primirii Urgente (470,0 mii lei) și pentru instalarea bateriilor solare 

(100,0 mii lei); CS Manoilești, pentru reparația capitală (100,0 mii lei) ș.a.  

- la subprogramul 8501 „Elaborarea politicii în domeniul culturii și agrementului” 16,4 mii lei 

premia funcționarilor publici, Secția Cultură;  

- la subprogramul 8502 „Dezvoltarea în domeniul culturii” 706,1 mii lei, inclusiv; 566,1 mii lei 

constituie mijloacele alocate din soldul format la situația din 01.01.2019 la proiectul finanțat din 

surse externe „Patrimoniul cultural-sursă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în Bazinul 

Mării Negre” (COMOARA) și 140,0 mii lei contribuția Consiliului raional la implementarea 

proiectului sus numit; 

- la subprogramul 8602 „Sport” modificările în sumă de 56,6 mii lei constituie mijloacele alocate 

din bugetul de stat pentru majorarea cheltuielilor de personal angajaților Școlii sportive raionale;  

- la subprogramul 8801 „Politici și management în domeniul educației 205,7 mii lei, dintre care 

160,0 mii lei alocate prin decizia Consiliului raional pentru co-finanțarea  proiectului ‚Inno 

School-consolidarea inovației sociale și a competențelor antreprenoriale ale elevilor” și 45,7 mii 

lei acordarea premiilor funcționarilor publici ai Direcției Educație;  

- la subprogramul 8802 „Educație timpurie” 72,3 mii lei constituie mijloacele alocate din bugetul de 

stat prin Hotărârea Guvernului nr.250 din 24.04.2019 pentru majorarea cheltuielilor de personal; 



- la subprogramul 8803 „Învățămînt primar” suma de 447,6 mii lei, inclusiv: 150,0 mii lei au fost 

alocate din componenta raională școlii primare Spiridon Vangheli pentru lucrări de amenajare cu 

pavaj,  alocarea din soldul format la situația din 31.12.2018 pentru utilizarea acestora în anul 2019 

a sumei de 167,0 mii lei și mijloace alocate de la bugetul de stat în sumă de 130,6 mii lei pentru 

majorarea salariilor;  

-    la subprogramul 8804 „Învățământ gimnazial” modificări în sumă de 15138,7 mii lei, dintre care:              

     au   fost alocate din componenta raională  6252,2 mii lei; din soldul format la 31.12.2018 au fost  

     alocate gimnaziilor 4384,8 mii lei și serviciului de deservire a rutelor școlare 482,0 mii lei; din    

     venituri colectate în anul 2019 suma de 33,0 mii lei, de la bugetul de stat pentru reparația capitală a  

     gimnaziului Gherman-200,0 mii lei, mijloace pentru majorarea cheltuielilor de personal 3786,7     

     mii lei ; 

- la subprogramul 8806 „ Învățământ liceal” 242,7 mii lei inclusiv: mijloace distribuite din 

componenta raională instituțiilor de învățământ „-8103,1” mii lei; 4759,5 mii lei au fost alocate 

liceelor din soldul format la 31.12.2018; 1700,9 mii lei alocări din componenta raională liceelor 

conform deciziilor Consiliului raional; 1850,4 mii lei alocări prin transferuri cu destinație specială 

de la bugetul de stat pentru majorarea cheltuielilor de personal și 35,0 mii lei modificări din contul 

veniturilor colectate;  

- la subprogramul 8814 „Educație extrașcolară” 189,5 mii lei, din care: 50,0 mii lei alocate școlii  

de arte Sculeni din contul TDS neutilizate în anul 2018 și 139,5 mii lei de la bugetul de stat pentru 

majorarea cheltuielilor de personal;  

- la subprogramul 9001 „Politici și management în domeniul protecției sociale” 361,5 mii lei, 

premia funcționarilor publici din cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei în mărime 

de 61,5 mii lei și 300,0 mii lei mijloace alocate prin decizia Consiliului raional pentru procurarea 

unei unități de transport;  

- la subprogramul 9009 „Protecție în domeniul asigurării cu locuințe” 123,0 mii lei constituie 

mijloacele alocate din bugetul de stat pentru plata indemnizațiilor unor categorii de cetățeni pentru 

procurarea și construcția spațiului locativ; 

- la subprogramul 9010 „Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale” 610,0 mii lei, dintre 

care: 495,0 mii lei mijloace alocate din bugetul raional pentru finanțarea a 10 unități de asistenți 

personali și 115,0 mii lei contribuție la implementarea proiectului „Ambulanța socială”; 

- la subprogramul 9012 „Protecția socială în cazuri excepționale” 504,0 mii lei, inclusiv: 104,0 mii 

lei alocate din fondul de rezervă pentru acordarea ajutoarelor unice și 400,0 mii lei atribuirea 

corectă a serviciilor cantinelor de ajutor social , redirecționate de la subprogramul 9019.  

     Modificarea cheltuielilor de personal în sumă totală de 9059,8 mii lei se datorează alocării 

mijloacelor financiare de la bugetul de stat în sumă de 6036,1 mii lei pentru majorarea 

cheltuielilor de personal, urmare implementării noului sistem de salarizare începând cu 01 

decembrie 2018; acordarea premiului anual pentru anul 2018 funcționarilor publici și demnitarilor 

publici din contul veniturilor acumulate suplimentar celor aprobate (precizate) în bugetul raional 

în sumă de 360,8 mii lei; redistribuirea cheltuielilor de personal în sumă de 493,4 mii lei pentru 

organizarea odihnei de vară a copiilor în cele două tabere; alocarea prin decizia Consiliului raional 

a mijloacelor financiare pentru finanțarea a 10 unități de asistenți personali (461,0 mii lei) și 

acoperirea parțială a cheltuielilor de personal pe instituțiile de învățământ deficitare din soldul 

acestora format la situația din 31.01.2018. 

     Urmare modificărilor operate în bugetul raional, partea de venituri constituie 279237,6 mii lei 

și partea de cheltuieli 297536,7 mii lei.   

 

 

 

 

           Șef Direcția finanțe                                                           Tatiana Struc            


