REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
MD-3600, or.Ungheni, str.Naţională, 11
tel/fax (236) 2-27-26, e-mail: consiliul.raional@mail.ru

DECIZIE
nr. 2/14

din 20.02.2020

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
În temeiul Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV7 din 16.10.2003, art.26 și 27, Legii privind
administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 81; Legii finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.60;
Hotărârii Guvernului nr.868 din 08.10.2014 cu privire la finanțare în bază de cost standard per elev a
instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al
doilea,
Consiliul raional Ungheni

DECIDE:
1. Se alocă din soldul format la 01.01.2020 în urma executării bugetului raional pentru anul 2019 suma de 4800,0
mii lei, inclusiv:
- Consiliului Raional Ungheni pentru implementarea proiectului ,,Apeductul
de grup pentru apă potabilă spre s.Bușila, Chirileni, Grăseni, Todirești”
316,0 mii lei
- Asociației Pensionarilor/ Vârstnici mun.Ungheni, pentru organizarea și petrecerea activităților
social - culturale cu pensionarii pe limită de vârstă
10,0 mii lei
- Asociației Veteranilor Războiului din Afganistan Ungheni, pentru organizarea
și desfășurarea festivităților culturale în legătură cu încheierea războiului din Afganistan
10,0 mii lei
- Asociației Obștești Uniunea Cernobîl, pentru organizarea și desfășurarea
festivităților social - culturale
10,0 mii lei
- Fundației comunitară Ungheni, pentru participarea Consiliului raional Ungheni la Campania
de colectare de fonduri cu genericul ,,Împreună pentru comunitate”, Ediția a XIX și XX
100,0 mii lei
- IMSP SR Ungheni, pentru reparații capitale a instituției
550,0 mii lei
- Asociației Veteranilor Ungheni ,,Ungheni-Prut”, pentru organizarea
și desfășurarea festivităților social - culturale
10,0mii lei
- Federației raionale de fotbal pentru susținerea și promovarea fotbalului în raion
50,0 mii lei
- Primăriei Costuleni pentru reparația capitală a grădiniței
100,0 mii lei
- Primăriei Năpădeni pentru extinderea iluminatului stradal
100,0 mii lei
- Primăriei or. Cornești pentru implementarea proiectului
,,Alimentarea cu apă și canalizare a or. Cornești”
150,0 mii lei
- Primăriei Sinești pentru reparația capitală a casei de cultură
150,0 mii lei
- LT,,Mihai Eminescu” contribuție la proiectul derulat de ADR Centru ,,Sporirea
eficienței energetice a instituției”
400,0 mii lei
- Primăriei Hîrcești pentru reparația capitală a sediului primăriei
100,0 mii lei
- Primăriei Mănoilești pentru reparația capitală a grădiniței
100,0 mii lei
- IMSP CS Ungheni pentru procurarea amestecurilor lactate
50,0 mii lei
- Primăriei Condrătești pentru extinderea iluminatului stradal
100,0 mii lei
- Primăriei Alexeevca pentru reparația capitală a grădiniței
100,0 mii lei
- Primăriei Pîrlița pentru reparația capitală a grădiniței
100,0 mii lei
- Primăriei Teșcureni pentru reparația capitală a grădiniței
150,0 mii lei

-

Primăriei Negurenii Vechi pentru reparația capitală a casei de cultură
Primăriei Boghenii Noi pentru reparația capitală a fântânii arteziene
Primăriei Buciumeni pentru reparația capitală a casei de cultură
Primăriei Agronomovca pentru reparația capitală a sediului primăriei
Primăriei Valea Mare pentru extinderea gazificării comunei
Primăriei Valea Mare pentru reparația capitală a grădiniței
Primăriei Cetireni pentru extinderea gazificării satului
Primăriei Unțești pentru extinderea gazificării satului
Primăriei Petrești pentru extinderea gazificării comunei
Primăriei Zagorancea pentru proiectarea apeductului
Primăriei Todirești pentru reparația unei porțiuni de drum
Primăriei Chiruleni contribuție la renovarea monumentului
Consiliului Raional Ungheni pentru implementarea proiectului „Patrimoniul
Cultural - Sursă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial”

100,0 mii lei
100,0 mii lei
100,0 mii lei
190,0 mii lei
299,0 mii lei
100,0 mii lei
280,0 mii lei
290,0 mii lei
290,0 mii lei
45,0 mii lei
75,0 mii lei
75,0 mii lei
200,0 mii lei

2. Se alocă din componenta raională aprobată pentru anul 2020 suma de 4269,8 mii lei, inclusiv:
- IP,, Gimnaziul Florițoaia Nouă” pentru acoperirea cheltuielilor de transport
privind deplasarea către filiala Florițoaia Veche
5,7 mii lei
- IP„ Gimnaziul Cornești” pentru dotarea cabinetului de informatică cu calculatoare
95,0 mii lei
- Direcției Educației a Consiliului Raional Ungheni pentru procurarea
unei unități de transport
1000,0 mii lei
- IP ,,Gimnaziul Morenii Noi” pentru acoperirea deficitului bugetar
98,0 mii lei
- IP,, Gimnaziul Alexeevca ” pentru reparația acoperișului sălii de sport
176,4 mii lei
- IP,, Gimnaziul ,,I.Vatamanu” ”s.Pîrlița pentru lucrări de reparație a blocurilor sanitare
126,0 mii lei
- IP,,Gimnaziul Rădenii Vechi ” pentru repararea acoperișului, 80 foi de ardezie
15,0 mii lei
- IP,, Gimnaziul ,,A. Tamazlîcaru”” s.Grăseni pentru ferestre și uși din
profiluri de mase plastice
299,8 mii lei
- IP ,,Gimnaziul ,,P. Mihail”” s.Cornova Pentru lucrări de reparație a blocului sanitar
300,0 mii lei
- IP,, Gimnaziul Negurenii Vechi” pentru lucrări de reparație a rețelei de termoficare
299,9 mii lei
- IP,, Gimnaziul ,,P. Buruiană”” s.Condrătești pentru lucrări de reparație
capitală a blocurilor sanitare
299,7 mii lei
- IP,, Gimnaziul Hîrcești” pentru lucrări de montare de uși din interiorul instituției
295,9 mii lei
- IP ,, Gimnaziul Bumbăta” pentru lucrări de reparație la blocul alimentar
299,9 mii lei
- IP,, Gimnaziul Florițoaia Nouă” pentru lucrări de reparație a pardoselei
în blocul de studii a gimnaziului
299,0 mii lei
- IP ,,Gimnaziul Buzduganii de Sus” pentru lucrări de reparație a blocului de WC exterior
259,2 mii lei
- IP ,, Gimnaziul ,,A. Chivriga”” s.Valea Mare pentru lucrări de reparație
în sala de festivități
290,3 mii lei
- IP ,,Gimnaziul Chirileni”pentru schimbarea ușilor interioare în edificiul gimnaziului
110,0 mii lei
3. Se alocă din componenta raională aprobată pentru anul 2020 suma de 40,0 mii lei, pentru compensarea
cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice, inclusiv:
- IP „ L.T.„ M.Eminescu””, mun. Ungheni
13,9 mii lei
- IP „ Gimnaziul Buzduganii de Sus”
1,1 mii lei
- IP ,, Gimnaziul Bumbăta”
1,5 mii lei
- IP ,, Gimnaziul Frăsinești”
6,1 mii lei
- IP ,,Gimnaziul Semeni”
2,6 mii lei
- IP ,,Gimnaziul „Pavel Buruiană””, s.Condrătești
0,8 mii lei
- IP „ L.T.„ A.Mateevici””, s.Pîrlița
7,2 mii lei
- IP „ L.T.„ Gh.Asachi”, mun.Ungheni
6,8 mii lei
4.

Se alocă din fondul de rezervă al Consiliului Raional suma de 10,0
pentru tratament medical, inclusiv:
- Dnei Blanuța Lidia, locuitoare mun.Ungheni
- Dlui Cloșca Vasile, locuitor mun.Ungheni
- Dlui Rață Gheorghe, locuitor mun.Ungheni
- Dnei Sacaliuc Valentina, locuitoare mun.Ungheni

mii lei, ajutoare financiare unice
2,5 mii lei
2,5 mii lei
2,5 mii lei
2,5 mii lei

5. Se alocă din mijloacele prevăzute pentru infrastructura drumurilor ,, Transferuri curente primite cu destinație
specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor” suma de 1700,0
mii lei , inclusiv :

-

contribuție la reparația capitală a drumului L- 392 Ungheni – Cetireni - Alexeevca
în comun cu ADR Centru
contribuție la reparația capitală a drumului L- 389, R1.1 ocolirea mun.Ungheni
(str. Industrială, G.Cristiuc, I.Creangă, O.Ungureanu ) în comun cu România

1000,0 mii lei
700,0 mii lei

6. Direcția finanțe (dna T.Struc ) va efectua modificările respective în bugetul raional.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Chenadi Mitriuc, președintele raionului.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnează:
Secretarul Consiliului raional

Oleg BELBAS

Rodica LIȚCAN

