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CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

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

tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: contact@crungheni.md 

 
 

  
                                                              DECIZIE  

  
nr. 6/2                                                                                    din 25.07.2019 
 
Privind modificarea Deciziei nr.7/2 
din 29.11.2018 „Cu privire la aprobarea  
bugetului raional pentru anul  
2019 în a doua lectură” 
 

În temeiul art.43 al.(1) lit.b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația 
publică locală, în conformitate cu prevederile art.61 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-
fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.28 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele 
publice locale; 

Avînd în vedere deciziile Consiliului raional 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”; 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” și dispoziţiile preşedintelui de alocare a 
mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional, 

 
 
                                            Consiliul raional Ungheni, 

 
                                                       DECIDE: 

 
1. Decizia Consiliului raional nr.7/2 din 29.11.2018 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional 
pentru anul 2019 în a doua lectură” se modifică după cum urmează: 
 La punctul 1 cifrele „ 272410,5 ”mii lei la capitolul „venituri” se substituie prin „279237,6”    

mii lei, „ 268882,5 ” mii lei la capitolul „cheltuieli” se substituie prin „297536,5” mii lei. 
 Anexele nr.1-4 și nr.6 se substituie cu anexele nr.1-4 și nr.6 la prezenta decizie. 

 
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Alexandru Ciuvaga, președintele 
raionului. 
 
 
 
 
 

 
                 Preşedintele şedinţei                                                       Oleg BELBAS 
 
 
 Contrasemnează: 
 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 
 
 



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            



Tabelul 1  la nota  explcativă

           Modificarea  indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional pe a.2019

mii lei

Denumirea Cod Eco Aprobat Modificări Precizat

I. VENITURI, total 1 272410,5 6827,1 279237,6
         inclusiv :
 Transferuri de la bugetul de stat 252689,7 6359,1 259048,8
II. CHELTUIELI, total 2+3 268882,5 28654,0 297536,5
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 3528,0 -21826,9 -18298,9
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 -3528,0 21826,9 18298,9
       inclusiv:
Primirea оmprumutului instituțiilor financiare 552 3989,7 3989,7
Rambursarea оmprumutului instituțiilor financiare 552 -3528,0 -3528,0
Sold mijloace bănești la începutul perioadei 910 18317,2 18317,2
Sold mijloace bănești la sfîrșitul perioadei 930 -480,0 -480,0



mii lei

Denumirea Cod Eco (k6) Aprobat Modificări Precizat

Venituri, total 272410,5 6827,1 279237,6
inclusiv:
1.Venituri proprii 589,5 589,5
Taxa pentru apa 114611 321,4 321,4
Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 256,4 256,4
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 11,7 11,7
2. Defalcări de la impozite și taxe de stat 14945,7 14945,7
Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 14594,7 14594,7
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 335,5 335,5
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a 
proprietăţii imobiliare 111130 15,5 15,5

3.Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 3088,3 39,0 3127,3
4.Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 637,3 1,0 638,3
5.Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de 
schimb valutar 142245 400,0 400,0

6.Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru 
instituţiile bugetare 144114 60,0 28,0 88,0

7. Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte 
finanțate din surse externepentru bugetul local de nivelul II 132122 400,0 400,0

8.Transferuri 252689,7 6359,1 259048,8
Transferuri curente cu destinație generală de la bugetul de stat 191131 38817,5 38817,5
Alte transferuri curente primite cu destinație generală de la bugetul de stat 191139 3560,7 3560,7
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar 
general, special şi complementar

191111 182829,0 479,5 183308,5

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială 191112 7144,0 123,0 7267,0

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 191113 1858,1 56,6 1914,7

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 16196,0 0,0 16196,0

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II (transferuri din fondul 
republican de susținere socială a populației)

191310 2284,4 0,0 2284,4

Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II 191120 5700,0 5700,0

 Modificarea veniturilor bugetului raional pe anul 2019

Tabelul 2 la nota explicativă:



Tabelul 3 la nota  explcativă:

Modificarea resurselor și cheltuielilor bugetului raional conform clasificației funcționale și pe programe

mii lei

Denumirea Cod Aprobat Modificări Precizat

Cheltuieli recurente, оn total (2+3)-3192 268882,5 28654,0 297536,5
inclusiv cheltuieli de personal 21 164119,9 9059,8 173179,7
Investiții capitale, în total 3192 142,4 142,4
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 13593,1 6552,4 20145,5
Resurse generale 1 13393,1 6552,4 19945,5
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 200,0 200,0
Cheltuieli, total 13593,1 6552,4 20145,5
Exercitarea guvernării 0301 9474,2 -2709,9 6764,3
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 897,0 0,0 897,0
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 2022,2 49,0 2071,2
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 300,0 -116,7 183,3
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 9330,0 9330,0
Datoria internă a autorităților publice locale 1703 899,7 899,7
Apărare națională 02
Resurse, total 585,1 3,5 588,6
Resurse generale 1 585,1 3,5 588,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 585,1 3,5 588,6
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 585,1 3,5 588,6
Ordine publică și securitate națională 03
Resurse, total 1467,3 1467,3
Resurse generale 1 1467,3 1467,3
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 1467,3 1467,3
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 1467,3 1467,3
Servicii оn domeniul economiei 04
Resurse, total 18524,9 1399,6 19924,5
Resurse generale 1 18464,9 1399,6 19864,5
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 60,0 60,0
Cheltuieli, total 18524,9 1399,6 19924,5
Politici și management în domeniul macroeconomicși de 
dezvoltare a economiei 5001 660,3 14,1 674,4
Politici și management în domeniul agriculturii 5101 876,7 19,2 895,9
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și 
construcțiilor 6101 477,0 13,6 490,6
Dezvoltarea drumurilor 6402 16196,0 1342,5 17538,5
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și 
cadastrului 6901 314,9 10,2 325,1

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Resurse, total 142,4 142,4
Resurse generale 1 142,4 142,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 142,4 142,4
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 142,4 142,4
Ocrotirea sănătății 07
Resurse, total 814,7 814,7
Resurse generale 1 814,7 814,7
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 814,7 814,7

pe anul 2019



Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 94,5 94,5
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii 
sănătății 8019 720,2 720,2

Cultură, sport,tineret,culte și odihnă 08
Resurse, total 9798,9 779,1 10578,0
Resurse generale 1 9668,9 779,1 10448,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 130,0 0,0 130,0
Cheltuieli, total 9798,9 779,1 10578,0
Elaborare a politicii оn domeniul culturii și agrementului 8501 735,4 16,4 751,8
Dezvoltarea оn domeniul culturii 8502 6000,0 706,1 6706,1
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural 
național 8503 366,7 366,7
Sport 8602 2158,1 56,6 2214,7
Tineret 8603 538,7 0,0 538,7
Învățămînt 09
Resurse, total 191206,2 16296,5 207502,7
Resurse generale 1 189392,9 16228,5 205621,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1813,3 68,0 1881,3
Cheltuieli, total 191206,2 16296,5 207502,7
Politici și management în domeniul educației 8801 1705,2 205,7 1910,9
Educație timpurie 8802 746,5 72,3 818,8
Învățămînt primar 8803 4772,9 447,6 5220,5
Învățămînt gimnazial 8804 85220,2 15138,7 100358,9
Învățămînt  liceal 8806 85693,1 242,7 85935,8
Servicii generale оn educație 8813 4873,4 0,0 4873,4
Educație extrașcolară 8814 7922,1 189,5 8111,6
Curriculum școlar 8815 272,8 272,8
Protecție socială 10
Resurse, total 35174,3 1198,5 36372,8
Resurse generale 1 30907,6 1198,5 32106,1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4266,7 0,0 4266,7
Cheltuieli, total 35174,3 1198,5 36372,8
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 1453,8 361,5 1815,3
Protecție a familiei și copilului 9006 10810,4 10810,4
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 123,0 123,0
Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 17369,3 610,0 17979,3
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 3415,8 504,0 3919,8
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 2125,0 -400,0 1725,0



Denumirea Cod Eco Suma, mii lei

I. VENITURI, total 1 279237,6
         inclusiv :
 Transferuri de la bugetul de stat 259048,8
II. CHELTUIELI, total 2+3 297536,5
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -18298,9
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 18298,9
       inclusiv:
Primirea оmprumutului instituțiilor financiare 552 3989,7
Rambursarea оmprumutului instituțiilor financiare 552 -3528,0
Sold mijloace bănești la începutul perioadei 910 18317,2
Sold mijloace bănești la sfîrșitul perioadei 930 -480,0

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional

Secretar,                                                                      Rodica LIȚCAN

                                                                                                                             nr. ____  din  _______________ 2019

            Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional pe a.2019



Denumirea Cod Eco (k6) Suma, mii lei

Venituri, total 279237,6
inclusiv:
1.Venituri proprii 589,5
Taxa pentru apa 114611 321,4
Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 256,4
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 11,7
2. Defalcări de la impozite și taxe de stat 14945,7
Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 14594,7
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 335,5
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a 
proprietăţii imobiliare 111130

15,5
3.Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 3127,3
4.Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 638,3
5.Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de 
schimb valutar 142245 400,0

6.Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru 
instituţiile bugetare 144114 88,0

7.Granturi curente primite de la organizațiile internaționalepentru proiecte 
finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II 132122 400,0

8.Transferuri 259048,8
Transferuri curente cu destinație generală de la bugetul de stat 191131 38817,5
Alte transferuri curente primite cu destinație generală de la bugetul de stat 191139 3560,7
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar 
general, special şi complementar

191111 183308,5

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială 191112 7267,0

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 191113 1914,7

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 16196,0

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II (transferuri din fondul 
republican de susținere socială a populației)

191310 2284,4

Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II 191120 5700,0

la Decizia Consiliului raional

Componența veniturilor bugetului raional pe anul 2019

Anexa nr. 2

Secretar,                                              Rodica LIȚCAN

                                                                                                                                          nr. ___  din _______________2019



Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcționale și pe programe

Denumirea Cod Suma, mii lei

Cheltuieli recurente, оn total (2+3)-3192 297536,5
inclusiv cheltuieli de personal 21 173179,7
Investiții capitale, în total 3192 142,4
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 20145,5
Resurse generale 1 19945,5
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 200,0
Cheltuieli, total 20145,5
Exercitarea guvernării 0301 6764,3
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 897,0
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 2071,2
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 183,3
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 9330,0
Datoria internă a autorităților publice locale 1703 899,7
Apărare națională 02
Resurse, total 588,6
Resurse generale 1 588,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 588,6
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 588,6
Ordine publică și securitate națională 03
Resurse, total 1467,3
Resurse generale 1 1467,3
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 1467,3
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 1467,3
Servicii оn domeniul economiei 04
Resurse, total 19924,5
Resurse generale 1 19864,5
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 60,0
Cheltuieli, total 19924,5
Politici și management în domeniul macroeconomicși de dezvoltare a 
economiei 5001 674,4
Politici și management în domeniul agriculturii 5101 895,9
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și 
construcțiilor 6101 490,6
Dezvoltarea drumurilor 6402 17538,5
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și 
cadastrului 6901 325,1
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Resurse, total 142,4
Resurse generale 1 142,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 142,4
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 142,4
Ocrotirea sănătății 07
Resurse, total 814,7
Resurse generale 1 814,7
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 814,7
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 94,5

pe anul 2019

la Decizia Consiliului raional
nr.____  din  _____________2019

Anrxa nr.3



Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii 
sănătății 8019 720,2

Cultură, sport,tineret,culte și odihnă 08
Resurse, total 10578,0
Resurse generale 1 10448,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 130,0
Cheltuieli, total 10578,0
Elaborare a politicii оn domeniul culturii și agrementului 8501 751,8
Dezvoltarea оn domeniul culturii 8502 6706,1

Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 366,7
Sport 8602 2214,7
Tineret 8603 538,7
Învățămînt 09
Resurse, total 207502,7
Resurse generale 1 205621,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1881,3
Cheltuieli, total 207502,7
Politici și management în domeniul educației 8801 1910,9
Educație timpurie 8802 818,8
Învățămînt primar 8803 5220,5
Învățămînt gimnazial 8804 100358,9
Învățămînt  liceal 8806 85935,8
Servicii generale оn educație 8813 4873,4
Educație extrașcolară 8814 8111,6
Curriculum școlar 8815 272,8
Protecție socială 10
Resurse, total 36372,8
Resurse generale 1 32106,1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4266,7
Cheltuieli, total 36372,8
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 1815,3
Protecție a familiei și copilului 9006 10810,4
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 123,0
Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 17979,3
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 3919,8
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 1725,0

Secretar,                                                                        Rodica LIȚCAN



                                   Anexa nr.3 Anexa nr.4
la Decizia Consiliului raional 
nr.____ din___________ 2019

Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în 
casele de schimb valutar 400,0
Total 4253,6

Total 750,0
Direcția asistență socială și protecție a familiei

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1582,3

Încasări de la plata serviciilor cu plată
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public

736,2
13,8

Încasări de la plata serviciilor cu plată 275,8
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 159,5

Total 463,3

Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse  interne 
pentru instituțiile bugetare 28,0

                                                Direcția educație

                                              Consiliul raional

                                                           Secția cultură și turism

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 300,0
Total

Sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare pe anul 2019

Denumirea autorității/instituției bugetare
Suma preconizată spre încasare,       mii 

lei

Secretar,                                                                          Rodica LIȚCAN

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 50,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 150,0

798,0
                        Instituțiile de învățămînt - executori secundari de buget

60,0
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse  interne 
pentru instituțiile bugetare

Total 260,0

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 498,0



Secretar,                                                                          Rodica LIȚCAN



1 2 3

1. Consiliul raional 62
inclusiv:
Aparatul președintelui 24
Personalul de deservire 21
secția economie și reforme 4
direcția agricultură și alimentație 5
secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 4
serviciul relații funciare și cadastru 2
centrul de resurse și atragerea investițiilor 2

2. Direcția Finanțe 16
3. Instituțiile de învățămînt-executori secundari de buget, 

inclusiv: 1744,33
1 L.T. "V.Alecsandri" 71
2 L.T. "M.Eminescu" 113,33
3 L.T." I.Creangă" 78,39
4 L.T. "Gh.Asachi" 84,18
5 L.T."A.Puşkin" 106,44
6 L.T." A.Mateevici" 84,78
7 L.T. Sculeni 66,25
8 L.T. ,,Elada'' 55,67
9 Şc. Prim."S.Vangheli" 36,11

10 Şc-grad.primară Drujba 17,26
11 Gimnaziul"D.Cantemir" 38,22
12 Gimnaziul" Gaudeamus" 55,19
13 Gimnaziul Corneşti 29,17
14 Gimnaziul Năpădeni 20,64
15 Gimnaziul "Paul Mihail " 26,31
16 Gimnaziul "Pavel Buruiană" 23,47
17 Gimnaziul  "A.Popovici " 24,89
18 Gimnaziul "V.Badiu" 21,19
19 Gimnaziul Sîneşti 25,19
20 Gimnaziul Alexeevca 23,64
21 Gimnaziul "Ion Vătămanu" 34,03
22 Gimnaziul Teşcureni 26,56
23 Gimnaziul Negurenii Vechi 21,64
24 Gimnaziul "Gr.Vieru" 18,62
25 Gimnaziul Grăseni 23,86
26 Gimnaziul Unţeşti 26,56
27 Gimnaziul Chirileni 28,22
28 Gimnaziul Floriţoaia Nouă 41,03
29 Gimnaziul Hîrceşti 28,36
30 Gimnaziul Frăsîneşti 23,42
31 Gimnaziul "Andrei Chivriga" 29,94
32 Gimnaziul Morenii Noi 27,22
33 Gimnaziul Bumbăta 28,39
34 Gimnaziul Gherman 26,9
35 Gimnaziul Zagarancea 24,89
36 Gimnaziul Semeni 23,47

DenumireaNr. 
d/o

Efectivul de personal, 
unități

din bugetul raional

Anexa nr. 6
la Decizia Consiliului raional 

nr.______ din ________________ 2019

Efectivul-limită
a unităților de personal pe autoritățile/instituiile finanțate 



DenumireaNr. 
d/o

Efectivul de personal, 
unități

37 Gimnaziul Buciumeni 26,2
38 Gimnaziul Stolniceni 19,47
39 Gimnaziul.Buşila 27,94
40 Gimnaziul.Rădenii Vechi 29,58
41 Gimnaziul Todireşti 47,56
42 Gimnaziul Manoileşti 46,22
43 Gimnaziul Cioropcani 23,91
44  Gimnaziul Cetireni 27,19
45  Gimnaziul Costuleni 41,94
46  Gimnaziul Buzduganii de Sus 19,89

Direcția Educație 134,4
Aparatul Direcției 14
Contabilitate 3
Secția management al curriculumului și formare profesională 
continuă 10

Centrul Educațional 7,5
Centrul raional de asistență și performanță educațională 7,5
Centrul raional de resurse pentru educație incluzivă 24,5
Tabăra de odihnă Codreanca 7,9
Școala Sportivă 24,5
Casa de Creatie 10,5
Serviciul de deservire a rutelor școlare 20
Centrul raional de tineret 5

5. Secția Cultură și Turism 168
Aparatul Secției  Cultură 7
Muzeul s. Pîrlița 5,5
Muzeul s. Sculeni 1,5
Colectiv model (21) 37
Casa de Cultură Pîrlița 19
Biblioteca raională 41,5
Școala de Arte Sculeni 20
Școala de Arte Pîrlița 13,5
Școala de Arte Cornești 23

6. Direcția generală asistență socială și protecție a familiei 371,5
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 78
Serviciul plasament social 28
Centrul de asistență socială a copilului și familiei Ungheni
Centrul de asistență socială a familiei și copilului CREDO 9,5
Serviciul de asistență socială comunitară 40
Centrul de plasament pentru persoane adulte și vârstnice 25
Serviciul protezare și ortopedie 1
Serviciul de asistență parentală profesionistă 44
Serviciul asistență personală 82
Serviciul social "Echipa mobilă" 5
Serviciul social "Casa comunitară" 7,5
Serviciul social de suport monetar 1
Serviciul social de sprijin pentru familii cu copii 1
Centrul de reabilitare și integrare socială a bătrânilor 19,5
Aparatul Direcției 30

7. Centrul militar 7,75

Total: 2503,98

Secretar,                                                                                    Rodica Li țcan



1 2 3

1. Consiliul raional 62
inclusiv:
Aparatul președintelui 24
Personalul de deservire 21
secția economie și reforme 4
direcția agricultură și alimentație 5
secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 4
serviciul relații funciare și cadastru 2
centrul de resurse și atragerea investițiilor 2

2. Direcția Finanțe 16
3. Instituțiile de învățămînt-executori secundari de buget, 

inclusiv: 1744,33
1 L.T. "V.Alecsandri" 71
2 L.T. "M.Eminescu" 113,33
3 L.T." I.Creangă" 78,39
4 L.T. "Gh.Asachi" 84,18
5 L.T."A.Puşkin" 106,44
6 L.T." A.Mateevici" 84,78
7 L.T. Sculeni 66,25
8 L.T. ,,Elada'' 55,67
9 Şc. Prim."S.Vangheli" 36,11

10 Şc-grad.primară Drujba 17,26
11 Gimnaziul"D.Cantemir" 38,22
12 Gimnaziul" Gaudeamus" 55,19
13 Gimnaziul Corneşti 29,17
14 Gimnaziul Năpădeni 20,64
15 Gimnaziul "Paul Mihail " 26,31
16 Gimnaziul "Pavel Buruiană" 23,47
17 Gimnaziul  "A.Popovici " 24,89
18 Gimnaziul "V.Badiu" 21,19
19 Gimnaziul Sîneşti 25,19
20 Gimnaziul Alexeevca 23,64
21 Gimnaziul "Ion Vătămanu" 34,03
22 Gimnaziul Teşcureni 26,56
23 Gimnaziul Negurenii Vechi 21,64
24 Gimnaziul "Gr.Vieru" 18,62
25 Gimnaziul Grăseni 23,86
26 Gimnaziul Unţeşti 26,56
27 Gimnaziul Chirileni 28,22
28 Gimnaziul Floriţoaia Nouă 41,03
29 Gimnaziul Hîrceşti 28,36
30 Gimnaziul Frăsîneşti 23,42
31 Gimnaziul "Andrei Chivriga" 29,94
32 Gimnaziul Morenii Noi 27,22
33 Gimnaziul Bumbăta 28,39
34 Gimnaziul Gherman 26,9
35 Gimnaziul Zagarancea 24,89
36 Gimnaziul Semeni 23,47

DenumireaNr. 
d/o

Efectivul de personal, 
unități

din bugetul raional

Anexa nr. 6
la Decizia Consiliului raional 

nr.______ din ________________ 2019

Efectivul-limită
a unităților de personal pe autoritățile/instituiile finanțate 



DenumireaNr. 
d/o

Efectivul de personal, 
unități

37 Gimnaziul Buciumeni 26,2
38 Gimnaziul Stolniceni 19,47
39 Gimnaziul.Buşila 27,94
40 Gimnaziul.Rădenii Vechi 29,58
41 Gimnaziul Todireşti 47,56
42 Gimnaziul Manoileşti 46,22
43 Gimnaziul Cioropcani 23,91
44  Gimnaziul Cetireni 27,19
45  Gimnaziul Costuleni 41,94
46  Gimnaziul Buzduganii de Sus 19,89

Direcția Educație 134,4
Aparatul Direcției 14
Contabilitate 3
Secția management al curriculumului și formare profesională 
continuă 10

Centrul Educațional 7,5
Centrul raional de asistență și performanță educațională 7,5
Centrul raional de resurse pentru educație incluzivă 24,5
Tabăra de odihnă Codreanca 7,9
Școala Sportivă 24,5
Casa de Creatie 10,5
Serviciul de deservire a rutelor școlare 20
Centrul raional de tineret 5

5. Secția Cultură și Turism 168
Aparatul Secției  Cultură 7
Muzeul s. Pîrlița 5,5
Muzeul s. Sculeni 1,5
Colectiv model (21) 37
Casa de Cultură Pîrlița 19
Biblioteca raională 41,5
Școala de Arte Sculeni 20
Școala de Arte Pîrlița 13,5
Școala de Arte Cornești 23

6. Direcția generală asistență socială și protecție a familiei 371,5
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 78
Serviciul plasament social 28
Centrul de asistență socială a copilului și familiei Ungheni
Centrul de asistență socială a familiei și copilului CREDO 9,5
Serviciul de asistență socială comunitară 40
Centrul de plasament pentru persoane adulte și vârstnice 25
Serviciul protezare și ortopedie 1
Serviciul de asistență parentală profesionistă 44
Serviciul asistență personală 82
Serviciul social "Echipa mobilă" 5
Serviciul social "Casa comunitară" 7,5
Serviciul social de suport monetar 1
Serviciul social de sprijin pentru familii cu copii 1
Centrul de reabilitare și integrare socială a bătrânilor 19,5
Aparatul Direcției 30

7. Centrul militar 7,75

Total: 2503,98

Secretar,                                                                                    Rodica Li țcan


