
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 Hotărârilor de 

Guvern nr.349 din 18.07.2019, nr.560 din 19.11.2019, nr. 639 din 11.12.2019 privind repartizarea 

unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018, Hotărârea 

Guvernului nr.488 din 23.10.2019 privind alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea 

programelor raionale de granturi, Legii nr.112  din 04 septembrie 2019 pentru modificarea și 

completarea Legii bugetului de stat nr.303 din 30 noiembrie 2018, Deciziilor Consiliului raional 

nr.6/3 din 25.07.2019, nr.7/2 din 17.09.2019, nr.8/1 din 17.10.2019 „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 

17291,8 mii lei și a părții de cheltuieli în sumă de 18718,5  mii lei. 

       Modificarea părții de venituri a bugetului raional în sumă totală de 17291,8 mii lei (tabelul 2 la 

nota explicativă), se explică prin redistribuirea sumei de 10,0 mii lei de la încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată, incorect atribuite gimnaziului „Gr.Vieru”, Țîghira la plata pentru locațiunea 

bunurilor patrimoniului public; De asemenea, au fost majorate veniturile colectate la plata pentru 

locațiunea bunurilor patrimoniului public în sumă de 25,2 mii lei pe gimnaziile Năpădeni (12,0 mii 

lei), Stolniceni (4,0 mii lei) și LT„A.Puskin”, Ungheni (9,2 mii lei). Donațiile voluntare pentru 

cheltuieli curente din surse interne au fost majorate cu 29,9 mii lei, inclusiv: donații în cadrul 

proiectului „Promovarea educației pentru sănătatea tinerilor “suma de  21,9 mii lei pentru gimnaziile 

Frăsinești, Petrești, LT A.Mateevici Pîrlița a câte 7,3 mii lei și 8,0 mii lei donații de la Federația de 

fotbal din Moldova liceului teoretic „Elada”, Măcărești pentru procurarea echipamentului sportiv. 

       Transferurile primite de la bugetul de stat au fost majorate în sumă totală de 17236,6 mii lei, 

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

sumă de 3839,9 mii lei; transferuri curente cu destinație specială de la bugetul de stat pentru 

domeniul „Învățământ” în sumă de 8283,4 mii lei  și 43,3 mii lei - transferuri curente cu destinație 

specială pentru școli sportive, în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor de personal pentru 

implementarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. 

Transferurile capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile 

bugetelor locale de nivelul II în sumă de 5000,0 mii lei, de la Fondul Ecologic Național pentru 

apeductul spre satele Bușila, Chirileni, Grăseni, Todirești. Au fost alocate alte transferuri curente cu 

destinație specială în sumă de 70,0 mii lei pentru Centrul de Tineret prin Hotărârea Guvernului 

nr.488 din 23.10.2019 privind alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale 

de granturi. 

       Modificarea cheltuielilor în sumă totală de 18718,5 mii lei se explică prin alocarea mijloacelor 

financiare din soldul format la situația din 31.12.2018 în sumă de 416,7 mii lei, alocarea surselor 

financiare în sumă de 1010,1 mii lei din împrumutul angajat și modificările efectuate ce reiese din 

modificarea părții de venituri în sumă de 17291,7 mii lei: 

       - la subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”  modificarea în sumă totală de 61,4 mii lei, 

dintre care  153,8 mii lei au fost alocate prin Hotărârea Guvernului nr.560 din 19.11.2019 pentru 

acoperirea   cheltuielilor urmare implementării Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare 

în  sectorul bugetar  -40,0 mii lei au fost redirecționate  pentru achitarea dobânzii la creditul  angajat 

în anul 2019,  -76,5 mii lei redirecționate la subprogramul 0302„Servicii de suport pentru exercitarea 

guvernării” pentru acoperirea cheltuielilor de personal,  22,1 mii lei – alocări din Fondul de rezervă al 

Consiliului raional  pentru efectuarea lucrărilor și hrana persoanelor, ce au activat la protejarea 

barajului lacului  „Ceachir” și  2,0 mii lei din soldul format la 01.01.2019 pentru majorarea valorii 

capitalului social al ÎM „Biroul de proiectări, arhitectură și sistematizări”; 

       -  la subprogramul 0302 „Servicii de suport pentru exercitarea guvernării” 195,8 mii lei 

constituie alocațiile repartizate prin Hotărârile Guvernului nr.349 din 18.07.2019 (28,5 mii lei), 

nr.560 din  19.11.2019 (43,2 mii lei), prin modificarea Legii bugetului de stat 47,6 mii lei și prin 



redistribuirea sumei de 76,5 mii lei de la subprogramul 0301 la acest subprogram pentru acoperirea 

cheltuielilor de personal; 

       -  la subprogramul 0501 „Politici și management în domeniul bugetar fiscal” 147,0 mii lei 

constituie repartizarea alocațiilor de la bugetul de stat prin Hotărârile Guvernului nr.560 din 

19.11.2019 pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de personal; 

- la subprogramul 0802 „Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție” -168,6 mii lei au 

fost alocate prin deciziile Consiliului raional și prin dispozițiile președintelui raionului pentru 

acordarea ajutoarelor materiale, pentru despăgubirea daunelor aduse de ploile torențiale, Direcției 

Situații Excepționale pentru procurarea combustibilului consumat la lichidarea arderii vegetației 

uscate; 

- la subprogramul 1102 „Raporturi interbugetare cu destinație specială” 816,9 mii lei constituie 

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

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

- la subprogramul 1703 „Datoria internă a autorităților publice” 198,0 mii lei, inclusiv: 40,0 mii 

lei redirecționate de la subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării” și 158,0 mii lei de la  

subprogramul 5009 „Administrarea patrimoniului de stat” pentru achitarea dobânzii la creditul 

angajat în anul 2019; 

- la subprogramul 3104 „Servicii de suport în domeniul apărării naționale” 89,8 mii lei 

constituie alocațiile repartizate prin Hotărârea Guvernului nr.560 din 19.11.2019 (50,2 mii lei) și prin 

legea privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 (39,6 mii lei); 

- la subprogramul 3702 „Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor”  6,6 mii lei alocări 

din Fondul de rezervă al Consiliului raional direcției Situații excepționale pentru procurarea 

motorinei consumată la lichidarea arderii vegetației uscate ;  

- 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: 10,2 mii lei, 52,3 mii lei, 11,6 mii lei și 40,7 mii lei  constituie 

repartizarea alocațiilor din bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de personal; 

- la subprogramul 5009 „Administrarea patrimoniului de stat” -158,0 mii lei au fost direcționate 

prin decizia Consiliului raional nr.7/2 din 17.09.2019 la achitarea dobânzii la creditul angajat ; 

- la subprogramul 6402 „Dezvoltarea drumurilor” modificări în sumă de 7,5 mii lei, mijloace 

alocate prin decizia Consiliului raional nr.6/3 din 25.07.2019 din soldul format la 01.01.2019 pentru 

efectuarea cheltuielilor supraveghere autor la reparația drumului L375 Petrești; 

- la subprogramul 7503 „Aprovizionarea cu apă și canalizare” modificările în sumă de 5000,0 

mii lei din contul transferurilor capitale cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și 

instituțiile bugetelor locale de nivelul II ce urmau a fi alocate în anul 2019; 

- la subprogramul 8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii 

sănătății” suma de 313,1 mii lei, alocări prin decizia Consiliului raional nr.6/3 din 25.07.2019 IMSP 

SR Ungheni pentru lucrări de reparație a blocului chirurgical, rețeaua de apă și canalizare (259,0 mii 

lei) și pentru lucrări de reparație a traseului avariat care alimentează cu energie electrică (54,1 mii 

lei);  

- la subprogramul 8501 „Elaborarea politicii în domeniul culturii și agrementului” 68,9 mii lei , 

mijloace alocate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de personal angajaților 

Secției cultură și turism; 

- la subprogramul 8502 „Dezvoltarea în domeniul culturii” 1948,2 mii lei, inclusiv; 1972,8 mii 

lei constituie mijloacele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de personal (HG 

nr.349 din 18.07.2019-191,7 mii lei, HG nr.560 din 19.11.2019-721,0 mii lei Legea nr .112 privind 

modificarea Legii bugetului de stat-1060,1 mii lei) cât și redistribuirea sumei -24,6 mii lei pentru 

acoperirea cheltuielilor de personal a angajaților muzeelor; 

- la subprogramul 8503 „Protejarea și punerea în aplicare a patrimoniului cultural 

național”modificarea în sumă de 114,1 mii lei se explică prin repartizarea alocațiilor de la bugetul de 

stat în sumă de 89,5 mii lei și redistribuirea sumei 24,6 mii lei de la subprogramul 8502„Dezvoltarea 

în domeniul culturii”, 



- la subprogramul 8602 „Sport” modificările în sumă de 43,3 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” 50,0 mii lei, 

redistribuiri de la subprogramul 8813 „ Servicii generale în educație”  pentru acoperirea cheltuielilor 

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

bugetar ;  

- la subprogramul 8802 „Educație timpurie” 56,5 mii lei constituie mijloacele alocate din 

bugetul de stat pentru majorarea cheltuielilor de personal; 

- la subprogramul 8803 „Învățământ primar” suma de 291,3 mii lei constituie repartizarea 

alocațiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor urmare implementării noului 

sistem de salarizare în sectorul bugetar; 

- la subprogramul 8804 „Învățământ gimnazial” modificări în sumă de 5851,3 mii lei, dintre 

care: au fost alocate din componenta raională 878,3 mii lei; din venituri colectate 30,5 mii lei; 

mijloace pentru majorarea cheltuielilor de personal 4942,5 mii lei (HG nr.349 din 18.07.2019 - 153,4 

mii lei, HG nr.560 din 19.11.2019 - 1963,6 mii lei, Legea nr.112 privind modificarea Legii bugetului 

de stat - 2825,5 mii lei); 

- la subprogramul 8806 „Învățământ liceal” 1989,1 mii lei inclusiv: mijloace distribuite din 

componenta raională instituțiilor de învățământ -499,2 mii lei;  28,1 mii lei alocări din componenta 

raională liceelor conform deciziei Consiliului raional nr.7/2 din 17.09.2019; 2435,6 mii lei, alocări 

prin transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat pentru majorarea cheltuielilor de personal 

(HG nr.349 din 18.07.2019-2,9 mii lei, HG nr.560 din 19.11.2019 - 1366,3 mii lei ,Legea nr .112 

privind modificarea Legii bugetului de stat - 1066,4 mii lei) și 24,6 mii lei modificări din contul 

veniturilor colectate;  

- la subprogramul 8813” Servicii generale în educație” 62,5 mii lei, dintre care:112,5 mii lei 

alocate din bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de personal angajaților instituțiilor din 

cadrul subprogramului dat și  -50,0 mii lei redistribuiri la cheltuieli de personal subprogramul 8801 „ 

Politici și management în domeniul educației”; 

- la subprogramul 8814 „Educație extrașcolară” 448,0 mii lei, din care: 119,3 mii lei alocate 

prin Hotărârea Guvernului nr.560/2019, 70,0 mii lei  prin modificarea Legii bugetului de stat și 258,7 

mii lei au fost alocate prin Hotărârea Guvernului nr.639 din 11.12.2019 pentru acoperirea 

cheltuielilor de personal ale școlilor de arte; 

- la subprogramul 8815 „Curriculum școlar” suma de 129,5 mii lei constituie mijloacele 

precizate prin modificarea Legii bugetului de stat pentru formarea profesională a cadrelor didactice și 

de conducere în scopul implementării documentelor de politici curriculare din contul proiectului 

Reforma învățământului în Moldova; 

- la subprogramul 9001 „Politici și management în domeniul protecției sociale” 934,3 mii 

lei,dintre care: repartizarea alocațiilor de la bugetul de stat în sumă de 487,3 mii lei și redistribuirea 

sumei de 447,0 mii lei de la subprogramul 9006 „Protecție a familiei și copilului” pentru acoperirea 

cheltuielilor de personal angajaților aparatului Direcției generale asistență socială și protecția 

familiei, urmare modificării statelor de personal;  

- la subprogramul 9006 Protecție a familiei și copilului  -462,0 mii lei, din care: -766,1 mii lei 

redistribuite la subprogramele 9001 și 9010 pentru acoperirea cheltuielilor salariale și 304,1 mii lei 

constituie mijloacele alocate din bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de personal ale  

instituțiilor  identificate; 

- la subprogramul 9010 „Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale” 613,8 mii lei, 

dintre care: 160,0 mii lei alocate  prin Hotărârea Guvernului nr.560 din 19.11.2019 pentru acoperirea 

cheltuielilor de personal și 453,8 mii lei redistribuiri de la subprogramul 9006”Protecție a familiei și 

copilului” ; 

- la subprogramul 9012 „Protecția socială în cazuri excepționale”  -114,6 mii lei, inclusiv: 

160,0 mii lei alocate  prin Hotărârea Guvernului nr.560 din 19.11.2019 pentru acoperirea cheltuielilor 

de personal, 20,0 mii lei din fondul de rezervă pentru acordarea ajutoarelor unice și -181,0 mii lei 

redistribuiri la subprogramul 9010 „Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale” și în cadrul 

acestui subprogram 46,4 mii lei Serviciului de suport monetar pentru acoperirea cheltuielilor urmare 

implementării noului sistem de salarizare.  



       Modificarea cheltuielilor de personal în sumă totală de 13401,9 mii lei se datorează alocării 

mijloacelor financiare de la bugetul de stat în sumă de 12037,1 mii lei și 1364,8 mii lei 

redistribuirilor alocațiilor bugetare în bugetul raional pentru majorarea cheltuielilor de personal, 

urmare implementării noului sistem de salarizare începând cu 01 decembrie 2018.  

       Urmare modificărilor operate în bugetul raional, partea de venituri constituie 296529,3 mii lei și 

partea de cheltuieli 316255,0 mii lei.   

 

 

 

 

           Șef Direcția finanțe                                                           Tatiana Struc            


