
 

Notă explicativă  

la raportul privind executarea bugetului raional  

 pentru anul  2019 

 
       Bugetul raional pentru anul 2019 a fost aprobat în a doua lectură prin Decizia Consiliului raional 

nr.7/2 din 29 noiembrie 2018 la partea de venituri în sumă totală de 272410,5 mii lei și la cheltuieli – 

în sumă de 268882,5 mii lei, cu soldul bugetar (excedent) în sumă de 3528,0 mii lei  și sursele de 

finanțare în sumă de 3528,0 mii lei ( rambursarea împrumutului -3528,0 mii lei). 

  Pe parcursul anului de gestiune bugetul raional a fost modificat în concordanță cu prevederile 

Hotărârilor de Guvern  nr.250 din 24.04. 2019, 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 nr. 303 din 30 

noiembrie 2018, Hotărârii de Guvern nr.488 din 23.10.2019 privind alocarea mijloacelor financiare 

pentru susținerea programelor raionale de granturi, Legii nr.112 din 04.09.2019 pentru modificarea și 

completarea Legii bugetului de stat nr. 303 din 30 noiembrie 2018, prin care s-au modificat  

transferurile în bugetul raional Ungheni pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de personal, care s-

au majorat în urma  implementării Legii nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar, suma totală alocată constituind  18525,7 mii lei , inclusiv pentru 

cheltuielile de retribuire a muncii 18073,2 mii lei. 

   În procesul executării bugetului au fost operate modificări și completări în baza Deciziilor 

Consiliului raional, Dispozițiilor președintelui (vicepreședintelui) raionului și redistribuirilor 

efectuate de către executorii de buget în limita competențelor prevăzute de legislația în vigoare. 

   În urma acestor modificări și ajustări, volumul bugetului precizat al raionului pe anul 2019 

constituie la venituri suma de 296529,3 mii lei și la cheltuieli suma de 316255,0 mii lei cu un deficit 

bugetar de 19725,7 mii lei. Formarea deficitului  bugetar se explică prin alocarea din soldul format la 

1 ianuarie 2019 în urma executării bugetului pentru anul 2018 a sumei de 18317,2 mii lei la partea de 

cheltuieli, ce a adus  nemijlocit la majorarea cheltuielilor față de venituri.  

    Prin Decizia Consiliului raional nr.3/3  din 5 aprilie 2019, s-a acceptat angajarea de la 

BC„Victoriabank” SA a unui împrumut în sumă de 5,0 mln. lei pe termen de 5 ani, pentru efectuarea 

cheltuielilor capitale. 

    Pe parcursul anului de gestiune prin Deciziile Consiliului raional nr.1/3 din 10 ianuarie 2019 , 

nr.2/3 din 7 martie 2019, nr.3/1 din 5 aprilie 2019, nr.4/3 din 30 mai 2019,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, au fost 

alocate pentru cheltuieli și activități solicitate în baza demersurilor , surse financiare în sumă de 

23740,8 mii lei, inclusiv: din soldul format la 1 ianuarie 2019 în urma executării bugetului pentru 

anul 2018  - 6131,5 mii lei, din mijloacele aprobate în bugetul anului 2019 din cheltuieli prevăzute 

pentru implementarea proiectelor -3600,0 mii lei, din componenta raională aprobată pentru anul 2019 

- 8602,3 mii lei, din soldul format la 01.01.2019 la componenta raională - 407,2 mii lei, din creditul 

angajat – 4999,8 mii lei . Domeniile pentru care au fost făcute alocările: gazificarea raionului - 

2587,4 mii lei; extinderea rețelelor de apă - 2596,6 mii lei, iluminarea stradală - 995,0 mi lei, 

reparația capitală a obiectelor de menire cultural-socială – 3322,9 mii lei , reparația și dotarea 

instituțiilor de învățământ -8602,3 mii lei, domeniul sănătății -1127,8 mii lei, reparația drumurilor -

1500,0 mii lei. 

          Datorită implementării Sistemului Informațional de Management Financiar (SIMF) elaborată 

de Organizația pentru cooperare și Dezvoltare Economică și utilizată în practica mondială în calitate 

de standarde de la 1 ianuarie 2015, repartizarea veniturilor și cheltuielilor pe luni nu se întocmește, 

bugetul se execută în corespundere cu prevederile anuale. 

     Așadar, după cum se menționează în raport în anul  de gestiune față de prevederile anuale au fost 

acumulate venituri totale în sumă de 280379,5 mii lei sau 94,6% . 

      Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 17956,5  mii lei sau 115,6%. Alte venituri au 

fost îndeplinite la nivel de 93,3% față de planul anual de 4308,7 mii lei. 

      Pe tipuri de impozite în anul de raportare : impozitul pe venitul persoanelor fizice s-a executat în 

sumă de 17422,9 mii lei, cu 2477,2 mii lei mai mult decât planul anual precizat; impozite și taxe nu 

s-au încasat 55,9 mii lei față de planul anual precizat;la capitolul granturi au fost planificați 400,0 

mii lei conform contractului de colaborare cu proiectul ,,Monitorizarea și protecția comună a 

mediului în Bazinul Mării Negre” finanțat de către Uniunea European, însă pe parcursul anului nu au 



fost transferați pe contul Consiliului raional de către partenerul proiectului Consiliul Județean 

Constanța, alte venituri nu au fost executate integral în urma neîncasării de la prestarea serviciilor 

cu plată a sumei de 315,6 mii lei, ponderea cea mai mare având-o Școlile de Arte din s.Pîrlița 

s.Sculeni, or.Cornești, cu o neexecutare de 233,4 mii lei. 

    Transferurile primite în cadrul bugetului public național pe anul 2019 au fost planificate în 

volum de 276285,4 mii lei și au fost executate în sumă de 258403,6 mii lei sau 93,5% , nu au fost 

virate din bugetul de stat  la bugetul raional, transferuri în sumă de 17881,8 mii lei . 

  Inclusiv: 

   Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de 

nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar 

(extrașcolar) au fost executate 180047,1 mii lei sau 94,0% , cauza fiind  netransferarea soldurilor de 

mijloace bugetare formate la instituțiile de învățământ la finele anului de gestiune de către trezoreria 

de stat în suma de 11544,8 mii lei.  

  Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de 

nivelul II pentru asigurarea și asistența sociala, nu s-a executat suma de 956,4 mii lei,inclusiv: 

indemnizațiile pentru tinerii specialiști - 436,8 mii lei și indemnizațiile de asistență socială (tutela 

/curatela) - 447,5 mii lei, cauza fiind  micșorarea numărului de beneficiari pe parcursul anului de 

raportare. 

  Transferuri capitale primite cu destinație specială intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 

II nu au fost executate, în urma nevalorificării de către LT ,, A.Pușkin” din suma planificată de 

5500,0 mii lei a sumei de 4053,6 alocate din bugetul de stat pentru dotarea instituției. 

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

bugetelor locale de nivelul II   au fost planificate 5000,0 pentru continuitatea implementării proiectul 

finanțat de FEN ,,Apeductul de grup pentru apă potabilă spre s.Bușila, s.Chirileni ,s.Grăseni 

,s.Todirești” , nu a fost valorificată suma de 1047,3 mii lei. 

     Făcând o comparație cu anul 2018 avem o creștere la partea de venituri în sumă de 27616,6 mii lei 

sau 10,9%, care se datorează în mare parte măriri volumului transferurilor virate din bugetul de stat 

în bugetul local în sumă de 28148,9 mii lei. De asemenea se constată o creștere față de anul precedent 

a încasării veniturilor : la impozite și taxe cu suma de 297,1 mii lei, încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată cu suma de 766,7 mii lei   

Cheltuieli 
       Structura funcțională a cheltuielilor bugetului raionului este rezultatul politicii bugetar–fiscale, 

care şi determină cheltuielile realizate în anul 2019: pentru domeniul învăţământului – 68,1 la sută; 

protecția socială – 11,9 la sută; serviciile de stat cu destinație generală – 6,8 la sută;cultura, sport, 

tineret,culte și odihnă -4,2  la sută; servicii în domeniu economiei -6,7 la sută; ocrotirea sănătății -0,4 

la sută.  

      Cheltuielile bugetului raional pe anul 2019 au fost executate  în sumă totală de 292781,2 mii lei 

sau 92,6 la sută față de 316255,0 mii lei prevăzuți în buget.  

Conform clasificaţiei funcţionale, cheltuielile au constituit: 
                                                                                                                                 mii lei 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat pe 

an 
Executat  

Executat față de 

precizat pe an 

devieri (+/-) în % 

Total  cheltuieli   268882,5 316255,0 292781,2 -23473,8 92,6 

Servicii de stat cu destinație 

generală 
01 13593,1 21396,0 19929,7 -2103,3 93,0 

Apărare națională 02 585,1 687,4 674,9 -3,5 98,2 

Ordine publică și securitate 

națională 
03  1473,9 1022,7 -451,2 69,4 

Servicii în domeniul economiei 04 18524,9 19888,8 19479,8 -409,0 97,9 

Gospodăria de locuințe și 

gospodăria serviciilor 

comunale 

06   5142,4 3981,2 1161,2 77,4 

Ocrotirea sănătății 07   1127,8 1127,8 0 100,0 

Cultura, sport, tineret, culte și 

odihnă 
08 9798,9 12822,5 12323,5 -499,0 96,1 

Învățământ 09 191206,2 216380,9 199382,0 -16998,9 92,1 

Protecție socială 10 35174,3 37344,3 34859,5 -2484,8 93,3 



 

Serviciile de stat cu destinaţie generală   

 

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 19929,7 mii lei față de 21396,0 mii lei 

precizate pe anul 2019 sau 92,6 la sută , inclusiv pe instituții și tipuri de cheltuieli: 

                                                                                                                               mii lei 

Denumirea Precizat pe an Executat  

Executat față din 

precizat pe an  

devieri 

(+/-) 
în % 

     
Aparatul președintelui 6825,7 6178,6 -647,1 90,5 

Achitarea dobânzii 1097,7 1071,8 -25,9 97,6 

Transferuri între administrația publică 

de nivelul I și II 
10146,9 9716,3 -430,6 95,8 

Personalul de deservire al clădirilor 

Consiliului raional 
831,5 814,1 -17,4 97,9 

Centrul de resurse și atragerea 

investițiilor 
261,3 212,2 -49,1 81,2 

Fondul de rezervă al Consiliului 

raional 
300,0 285,3 -14,7 95,1 

Direcția finanțe 2218,2 2097,2 -121,0 94,5 

    

    În baza deciziilor Consiliului raional privind alocarea mijloacelor financiare pe perioada anului 

2019  au fost acordate transferuri către APL de nivelul I în sumă de 10146,9 mii lei, dintre care au 

fost valorificate 9716,3 mii lei sau 95,8 %. 

     Din fondul de rezervă aprobat în cuantum de 300,0 mii lei în baza deciziilor Consiliului raional și 

dispozițiilor președintelui au fost efectuate cheltuieli în sumă de 285,3 mii lei, pentru procurarea 

motorinei și benzinei Direcției Situației Excepționale la instruirea cetățenilor în domeniul apărării 

împotriva incendiilor pe perioada rece a anului în sectorul locativ cu instalarea detectoarelor de fum 

și tractarea automobilelor pe teritoriul raionului Ungheni, precum și la lichidarea arderii vegetației 

uscate, pentru procurarea sacilor în scopul lichidării neajunsurilor aplicației la protecția civilă, pentru 

efectuarea lucrărilor și hrană persoanelor, care au activat la protejarea barajului lacului „ Ceachir”. În 

afară de aceasta, s-a alocat la 6 primării, pentru despăgubirea daunelor aduse de ploile torențiale și 

grindină . În total s-au alocat 285,3 mii lei, ceea ce constituie 95,1% (anexa nr. 3 ),  mijloacele 

fondului de rezervă neutilizate constituind 14,7 mii lei.  

 

Apărarea naţională 

 

      La acest compartiment au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 674,9  mii lei  față de 678,4 

mii lei precizate pe an (cheltuieli de personal – 327,0 mii lei, bunuri și servicii -252,4 mii lei, care au 

fost îndreptate pentru întreținerea, amenajarea și deservirea comunală a clădirii centrului militar, 

comisia medicală pentru recruți - 95,2 mii lei. 

 

Ordine publică și securitate națională 

 

  Total în domeniul ordine publică și securitate națională  a fost executată suma de 1022,7 mii lei din 

1473,9 mii lei sau 69,4 la sută.    

   Prin Decizia nr.2/3 din 7 martie 2019, Direcției  Situații Excepționale s-a alocat suma de 46,0 mii 

lei pentru: procurarea unei lame de curățat zăpada, benzinei și motorinei consumați la instruirea 

cetățenilor în domeniul apărării împotriva incendiilor pe perioada rece a anului în sectorul locativ cu 

instalarea detectoarelor de fum și tractarea automobilelor pe teritoriul raionului Ungheni, precum și la 

lichidarea arderii vegetației uscate, procurarea a 100 de saci în scopul lichidării neajunsurilor 

aplicației desfășurate la 12 octombrie 2018 la protecția civilă în raionul Ungheni . 

   Din planul precizat, pentru proiectul „Monitorizarea și protecția comună a Mediului în Bazinul 

Mării Negre” (ALERT) în sumă de 1427,9 mii lei s-a efectuat cheltuieli în sumă de 976,7 mii lei 

neexecutate fiind 451,2 mii lei.  



 

Servicii în domeniul economiei 

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 19479,8 mii lei față de 19888,8 mii lei 

precizate pe anul 2019 sau 97,9%, inclusiv pe instituții și tipuri de cheltuieli:                                                                

                                                                                         mii lei 

Denumirea 
Precizat 

pe an 
Executat  

Executat față 

din precizat pe 

an  

devieri 

(+/-) 
în % 

Secția economie și reforme 684,6 576,9 -107,7 84,3 

Serviciul relații funciare și cadastru 365,8 302,2 -63,6 82,6 

Secția construcții, gospodăria 

comunală și drumuri  
502,2 436,5 -107,7 84,3 

Direcția agricultură și alimentare 948,2 835,5 -112,7 88,1 

Reparația și întreținerea drumurilor 17546,0 17328,7 -217,3 98,8 

  

Pentru domeniul dat prin Decizia consiliului raional nr.2/3 din 7 martie 2019 a fost alocată 

contribuția la reparația capitală a drumului Ungheni - Cetireni – Alexeevca în sumă de 1000,0 mii lei. 

 

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 

    În anul 2019 s-a precizat  planul anual cu suma de 5142,4 mii lei  pentru aprovizionarea cu apă a 

raionului: prestarea serviciilor de supraveghere de autor la construcția capitală a apeductului Bușila – 

Chirleni –Grăseni-Todirești – 33,0 mii lei , proiectarea stației de pompare „Agronomovca”- 109,4 mii 

lei , la continuitatea implementării proiectul finanțat de FEN ,,Apeductul de grup pentru apă potabilă 

spre s.Bușila, s.Chirileni ,s.Grăseni ,s.Todirești”-5000,0 mii lei finanțată de FEN. Din planul precizat 

nu a fost valorificată suma de 1161,2 mii lei, executarea anuală constituind  3981,2 mii lei sau 77,4%. 

 

Ocrotirea sănătății 

În anul 2019 la capitolul ocrotirea sănătății în baza Deciziilor Consiliului raional  din bugetul raional 

au fost alocate 1127,8 mii lei care au fost executate integral, inclusiv : 

 IMSP SR Ungheni - mii lei, dintre care pentru : 

  - indemnizații pentru tineri specialiști -24,0 mii lei; 

   - asigurarea donatorilor cu produse alimentare -10,5 mii lei ; 

   - reparația Departamentului Unității Primirii Urgente -470,0 mii lei ; 

   - proiectul „Instalarea bateriilor solare pentru producerea ACM ”-100,0 mii lei; 

   - procurarea coletelor destinate donatorilor voluntari de sânge -10,0 mii lei;  

   - lucrări de reparație a blocului chirurgical - 259,0 mii lei; 

   - lucrări de reparație a traseului de avariat de energie electrică – 54,1 mii lei ; 

 IMSP CS Ungheni - asigurarea cu amestecuri lactate a copiilor cu vârsta de 0-1 ani din familii  

social-vulnerabile-50, 0 mii lei. 

IMSP CS Cetireni pentru construcția gardului la OMF Unțești -25,2 mii lei. 

IMSP CS Valea Mare pentru racordarea instituției la conducta de gaze – 25,0 mii lei. 

IMSP CS Mănoilești pentru reparații capitale   - 100,0 mii lei. 

 

Cultura, sport, tineret,culte și odihnă 

Cheltuielile de casă s-au efectuat în sumă de 12323,5 mii lei sau 96,1 la sută faţă de planul 

precizat anual – 12822,5mii lei, dintre care:                                                                   mii lei 

Denumirea instituției 
Precizat 

pe an 
Executat  

Executat față din 

precizat pe an 

devieri 

(+/-) 
în % 

Secția cultură 9249,7 9037,5 -312,1 96,7 

Aparatul Secției cultură și turism 820,7 807,6 -13,1 98,4 

Casa de cultură raională Pîrlița 1559,1 1533,2 -112,9 98,3 

Muzeul din s.Sculeni 77,6 45,9 -31,7 59,1 



Biblioteca publică „D.Cantemir” 

Ungheni 
3450,7 3346,6 -104,1 97,0 

Colectivul de muzicieni și amatori 

model Ungheni 
2938,4 2916,7 -21,7 99,3 

Muzeul din s.Pîrlița 403,2 387,5 -15,7 96,1 

 

Tot la acest compartiment au fost planificate cheltuieli pentru : 

 - școala sportivă  a Direcției Educație  -1958,0 mii lei  și executate  în sumă de  1893,9 mii lei 

sau 96,7 la sută; 

- centru raional  de tineret Ungheni  din cadrul Direcției Educație -538,7 mii lei și executate  

în sumă de  361,9 mii lei sau 67,2 la sută; 

- acțiuni sportive –200,0 mii lei și executate  integral; 

- acțiuni pentru tineret  - 70,0 mii lei și executate  integral.  

Consiliul Raional pentru activități sportive s-au planificat 100,0 mii lei și executate 95,4 mii 

lei. 

Din planul pentru proiectul „Patrimoniul Cultural - Sursă pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial în bazinul Mării Negre ”(COMOARĂ) în sumă de 706,1 mii lei, s-au efectuat 

cheltuieli în sumă de 664,9 mii lei . 

Învăţământul     

Cheltuielile de casă la acest domeniu au constituit 199382,0 mii lei faţă de 216380,9 mii lei 

sau 92,1 la sută nu s-au executat 16998,9 mii lei inclusiv:  din cauza că nu au fost transferate 

soldurile de mijloace bugetare formate la instituțiile din domeniul învățământului la finele anului de 

gestiune de către trezoreria de stat în suma de 11544,8 mii lei, din  transferurile curente cu destinație 

specială de la bugetul stat la bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, 

secundar general, special și complementar (extrașcolar), aprobate în sumă de 191591,9 mii lei și în 

urma nevalorificării de către LT ,, A.Pușkin” din suma de 5500,0 mii lei, a sumei de 4053,6 alocate 

din bugetul de stat pentru dotarea instituției. 

            Instituții de învățământ – executori secundari de buget: 46 de instituții de învățământ au 

executat cheltuieli în sumă de 182193,2 mii lei din 194228,0 mii lei planificate pentru anul 2019 sau  

cu 12034,8 mii lei mai puțin  cea ce constituie 93,8 la sută. 

Direcţia Educație a executat  13689,7 mii lei faţă de 15634,0 mii lei prevăzute în buget sau 

85,3%, inclusiv pe instituții:                                                                                                                                                            

                                                                                                                             mii lei 

                                                                                                             

                                                                                                                      

      

       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea 

Precizat 

pe an 
Executat  

Executat față de 

precizat pe an 

  

devieri 

(+/-) 
în % 

Total cheltuieli 15634,0 13689,7 -1944,3 87,6 

Aparatul Direcției Educație 1648,0 1573,3 -74,4 95,5 

Implementarea standardelor educaționale 129,5 123,4 -6,1 95,3 

Contabilitatea 312,9 291,4 -21,5 93,1 

Odihna de vară 1077,0 904,0 -173,0 83,9 

Olimpiade 42,5 42,4 -0,1 99,8 

Examene de absolvire 272,8 181,0 -91,8 66,3 

Centrul raional de creație a copiilor 845,7 788,6 -57,1 93,2 

Centrul metodic 1107,2 1050,9 -56,3 94,9 

Tabăra de odihnă „Codreanca” 1400,0 1212,3 -187,7 86,6 

Serviciul de deservire  a rutelor școlare 3646,5 3387,2 -259,3 92,9 

Centrul Educațional 1527,6 1298,3 -229,3 85,0 

Centrul de Performanță  623,7 335,8 -287,9 53,8 

Tabăra cu sejur de zi (Centrul Educațional) 661,6 629,5 -32,1 95,1 

Centrul raional de resurse pentru Educație 

incluzivă 

2339,0 1871,6 -467,4 80,0 



      

     Pe parcursul anului 2019 din componenta raională au fost alocate 8602,3 mii lei sau 79,0% față de 

planul anual de10894,0 mii lei. 

     Mijloace prevăzute pentru reducerea normei didactice a tinerilor specialiști din instituțiile de 

învățământ au fost planificate centralizat în sumă de 356,1 mii lei, după repartizare la instituții. 

    Secția cultură și turism la compartimentul dat a executat 3465,5 mii lei sau 91,9% pentru 

întreținerea școlilor muzicale:   

                                                                                                                                  mii lei 

Denumirea instituției 
Precizat 

pe an 
Executat  

Executat față din 

precizat pe an 

devieri 

(+/-) 
în % 

Bugetul Secția cultură 3772,5 3465,5 -307,0 91,9 

Școala de arte Cornești 1631,2 1494,2 -137,0 91,6 

Școala de arte Sculeni 1738,1 1583,8 -154,3 91,1 

Școala de arte Pîrlița 403,2 387,5 -15,7 96,1 

        

     Nu a fost executată încasarea deplină a veniturilor la mijloace colectate pentru plata serviciilor, 

ceea ce a influențat la executarea cheltuielilor, în primul rând taxa pentru instruirea copiilor din 

școlile de artă, care s-a încasat în sumă de 376,6 mii lei față de planul anual - 610,0 mii lei sau 

61,7%. 

 

Protecția Socială 

La compartimentul Protecția Socială – au fost efectuate cheltuieli în sumă de 34859,5 mii lei 

sau 93,3% din planul precizat anual - 37344,3, inclusiv: 

                                                                                                                         mii lei 

Denumirea 
Precizat 

pe an 
Executat  

Executat față din 

precizat pe an 

  

devieri 

(+/-) 
în % 

Bugetul  Direcției Asistența Socială 35372,3 33324,4 -2047,9 94,2 

Aparatul Direcției asistență socială și 

protecția familiei 
2749,6 2672,2 -77,4 97,2 

Compensații pentru transportul 

persoanelor cu dezabilități 
1710,2 1649,7 -60,5 96,5 

Indemnizații pentru copii fără părinți 

(tutela) 
3325,0 2877,5 -447,5 86,5 

Susținerea cantinelor sociale din 

venituri acumulate de la schimb valutar 
400,0 

 
-400,0 

 

Alte prestații de asistență socială(bani 

de buzunar)  
383,8 372,2 -11,6 97,0 

Centrul de asistență socială a copilului 

și familiei  
334,4 333,8 -0,6 99,8 

Serviciul de îngrijire  socială la 

domiciliu (lucrători sociali) 
4001,4 3933,2 -68,2 98,3 

Serviciul plasament familial p/u adulți 1912,0 1884,1 -27,9 98,5 

Serviciul de asistență social comunitară 2926,9 2895,5 -31,4 98,9 

Centrul de plasament pentru persoanele 

fără adăpost Sculeni 
2788,4 2641,8 -146,6 94,7 

Serviciul protejare și ortopedie  89,1 82,9 -6,2 93,0 

Serviciul de asistență parentală 

profesionistă APP 
3968,0 3568,1 -399,9 89,9 



Serviciul asistență personală (țintuiți la 

pat) 
4001,7 3953,2 -48,5 98,8 

Serviciul social „Echipa Mobilă” 550,8 510,3 -40,5 92,6 

Serviciul social „Casa comunitară” 754,3 739,9 -14,4 98,1 

Centrul de asistență social „Credo” 950,8 810,9 -139,9 85,3 

Centrul de reabilitare și integrare a 

bătrânilor Ungheni 

2646,7 2571,5 -75,2 97,2 

Serviciul social de suport monetar 

adresat familiilor / persoanelor 

defavorizate 

 

492,8 

 

446,4 

 

-46,4 

1

90,6 

Serviciul social de sprijin pentru 

familiile cu copii  

 

1386,4 

 

1381,2 

 

-5,2 

9

99,6 

 

 Direcția educație pentru tinerii specialiști a executat cheltuieli în sumă de 1288,2 mii lei sau    

     74,7 % din planul anual - 1725,0 mii lei, nu a fost executată suma de 436,8 mii lei în urma  

     micșorării beneficiarilor de la 36 la 25 persoane. 

Din fondul de rezervă în baza dispozițiilor președintelui (vicepreședintelui) raionului și a 

Deciziilor Consiliului raional s-au alocat 124,0 mii lei ajutoare materiale. 

Încasarea veniturilor de la  prestarea serviciilor cu plată la DGASPF constituie: 

- Centrul de plasament pentru persoanele fără adăpost din s.Sculeni –plan anual 426,6 mii lei, 

executarea -476,1 mii lei sau 111,6%. 

- Centrul de reabilitare și integrare a bătrânilor din mun.Ungheni – plan anual 1155,7 mii lei, 

executarea -1108,3 mii lei sau 95,9%. 

 Pe parcursul anului de gestiune în baza HG nr.836 din 13.09.2010 a fost alocată suma de 

123,0 mii lei, pentru susținerea unor categorii de populație prin acordarea indemnizațiilor unice 

pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi. 

                         

 Cheltuieli active și financiare conform clasificației economice 

                        Analizând execuția bugetului conform clasificației economice putem constata că ponderea cea 

mai  mare a cheltuielilor o constituie cheltuielile de personal - 62,8% din suma totală de cheltuieli 

executate de 292781,2 mii lei , urmată de cheltuieli privind procurarea și reparația mijloacelor fixe 

cu 13,4%, procurarea materialelor circulante cu 7,5%, achiziționarea bunurilor și serviciilor cu 

7,0%, prestații sociale cu 4,3% s.a.                                                                    mii lei 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Denumirea Cod  
Precizat 

pe an 

Executat 

anul 

curent 

2019 

Executat față de 

precizat pe an  

devieri 

(+/-) 
în % 

Cheltuieli total   316225,0 292781,2 -23473,8 92,6 

Cheltuieli de personal  21 186581,6 183906,2 -2675,4 98,6 

Bunuri și servicii 22 27943,6 20614,8 -7328,8 73,8 

Dobânzi 24 1037,7 1011,8 -25,9 97,5 

Subsidii 25 1959,8 1959,8 0 100,0 

Prestații sociale 27 14220,4 12556,5 -1663,9 88,3 

Alte cheltuieli 28 2120,5 1887,4 -233,1 89,0 

Transferurile acordate 

în cadrul bugetului 

public național 

29 10146,9 9716,3 -430,6 95,8 

Mijloacele fixe  31 47784,8 39126,6 -8658,2 81,9 

Stocuri de materiale 

circulante 

33 
24459,8 22001,9 -2457,9 90,0 



    La situația din 31 decembrie 2019 soldul mijloacelor bugetare a bugetului raional constituie 

6959,1mii lei. 

Pentru informare 

 

Bugetul raionului consolidat pe  anul 2019 a fost executat la partea de venituri în sumă de 539995,4 

mii lei sau cu 95,0 la sută față de prevederile planului precizat  568492,6 mii lei. 

 Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 73866,9 mii lei sau 109,3 la sută față de planul 

precizat  67605,1 mii lei. 

În  anul 2019 s-au precizat planurile la granturi în sumă de 3547,5 mii lei, din care au fost primite 

1612,3 mii lei. 

 Alte venituri au fost îndeplinite la nivel de 83,7% din planul precizat de 24856,4 mii lei s-au 

încasat 20795,7 mii lei. 

     Transferurile primite în cadrul bugetului public național pe anul 2019 au fost planificate în 

volum de 472483,6 mii lei și au fost executate în sumă de 443720,4 mii lei sau 93,9% , nu au fost 

virate din bugetul de stat transferuri în sumă de 28763,2 mii lei . 

     Făcând o comparație cu anul 2018 avem o creștere la partea de venituri în sumă de 58620,9 mii lei 

sau 12,29% creștere, care se datorează în mare parte măriri volumului transferurilor virate din 

bugetul de stat în bugetele locale cu sumă de 56592,1 mii lei. De asemenea se constată o creștere față 

de anul precedent a încasării veniturilor : la impozite și taxe cu suma de 3208,0 mii lei creșterea se 

datorează  impozitului pe venit reținut din salariu cu 1456,9 mii lei (în urma majorării salariilor) și 

taxei de la prestarea serviciilor cu 1022,2 mii lei, alte venituri au creștere cu suma de 3966,6 mii lei, 

care se datorează donațiilor voluntare virate în bugetul  mun. Ungheni de la primăria Cluj (renovarea 

parcului central) și primăria sectorul nr. 5 București (pentru renovarea clubului din Berești).   

     Dacă să analizăm structura veniturilor, putem constata că metoda actuală de formare a bugetelor 

locale duce la majorarea cuantumului transferurilor în volum total de venituri, din totalul de venituri 

a bugetului raionului precizat pe an, transferurile virate din bugetul public național constituie 82,2 la 

sută . 

     Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 561418,2 mii lei sau cu 92,1 la sută față de planul 

precizat 609244,0 mii lei. Parte preponderentă o constituie cheltuielile de personal 53,7%, urmată de 

procurări și reparații mijloace fixe 26,5% ,bunuri și servicii 10,4%, stocuri ți materiale circulante 

9,2%,  prestații sociale 3,2%. 

La situația din 31 decembrie 2019 soldul mijloacelor bugetare ale raionului constituie 21308,8 mii 

lei. 

           

 

                               Șef Direcție Finanțe                                         Tatiana STRUC 

 


