
 
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. 2/1                                                                                  din 20.02.2020 
 
 
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; 

În baza Legii nr.112 din 04 septembrie 2019 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de 
stat nr.303 din 30 noiembrie 2018, Hotărârilor Guvernului nr.349 din 8.07.2019, 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; 

Avînd în vedere deciziile 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” 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 „296529,3”    

mii lei, „ 268882,5 ” mii lei la capitolul „cheltuieli” se substituie prin „316255,0” 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 Ghenadi Mitriuc, preşedintele 
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 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            



Tabelul 1  la nota  explcativă

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

mii lei

Denumirea Cod Eco
Precizat prin 
decizia din 
25.07.2019

Modificări Precizat

I. VENITURI, total 1 279237,6 17291,7 296529,3
         inclusiv :
 Transferuri de la bugetul de stat 259048,8 17236,6 276285,4
II. CHELTUIELI, total 2+3 297536,5 18718,5 316255,0
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -18298,9 -1426,8 -19725,7
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 18298,9 1426,8 19725,7
       inclusiv:
Primirea оmprumutului instituțiilor financiare 552 3989,7 1010,1 4999,8
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 -480,0 416,7 -63,3



mii lei

Denumirea Cod Eco (k6)
Precizat prin 
decizia din 
25.07.2019

Modificări Precizat

Venituri, total 279237,6 17291,7 296529,3
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 3127,3 -10,0 3117,3
4.Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 638,3 35,2 673,5
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 88,0 29,9 117,9
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 259048,8 17236,6 276285,4
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 3839,9 7400,6
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 8283,4 191591,9
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială 191112 7267,0 7267,0
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 191113 1914,7 43,3 1958,0
Alte transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II 191115 70,0 70,0
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 16196,0 16196,0
Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II 191120 5700,0 5700,0
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II (transferuri din fondul de 
susținere  a populației pentru pachetul minim de servicii sociale) 191310 2284,4 2284,4
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II 191320 5000,0 5000,0

 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 
Precizat prin 
decizia din 
25.07.2019

Modificări Precizat

Cheltuieli recurente, оn total (2+3)-3192 297536,5 18718,5 316255,0
inclusiv cheltuieli de personal 21 173179,7 13401,9 186581,6
Investiții capitale, în total 3192 142,4 5000,0 5142,4
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 20145,5 1250,5 21396,0
Resurse generale 1 19945,5 1250,5 21196,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 200,0 200,0
Cheltuieli, total 20145,5 1250,5 21396,0
Exercitarea guvernării 0301 6764,3 61,4 6825,7
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 897,0 195,8 1092,8
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 2071,2 147,0 2218,2
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 183,3 -168,6 14,7
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 9330,0 816,9 10146,9
Datoria internă a autorităților publice locale 1703 899,7 198,0 1097,7
Apărare națională 02
Resurse, total 588,6 89,8 678,4
Resurse generale 1 588,6 89,8 678,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 588,6 89,8 678,4
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 588,6 89,8 678,4
Ordine publică și securitate națională 03
Resurse, total 1467,3 6,6 1473,9
Resurse generale 1 1467,3 6,6 1473,9
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 1467,3 6,6 1473,9
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 1467,3 6,6 1473,9
Servicii оn domeniul economiei 04
Resurse, total 19924,5 -35,7 19888,8
Resurse generale 1 19864,5 -35,7 19828,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 60,0 60,0
Cheltuieli, total 19924,5 -35,7 19888,8
Politici și management în domeniul macroeconomicși de 
dezvoltare a economiei 5001 674,4 10,2 684,6
Administrarea patrimoniului de stat 5009 -158,0 -158,0
Politici și management în domeniul agriculturii 5101 895,9 52,3 948,2
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și 
construcțiilor 6101 490,6 11,6 502,2
Dezvoltarea drumurilor 6402 17538,5 7,5 17546,0
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și 
cadastrului 6901 325,1 40,7 365,8

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Resurse, total 142,4 5000,0 5142,4
Resurse generale 1 142,4 5000,0 5142,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 142,4 5000,0 5142,4
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 142,4 5000,0 5142,4
Ocrotirea sănătății 07
Resurse, total 814,7 313,1 1127,8

pe anul 2019



Resurse generale 1 814,7 313,1 1127,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 814,7 313,1 1127,8

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 94,5 94,5
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii 
sănătății 8019 720,2 313,1 1033,3

Cultură, sport,tineret,culte și odihnă 08
Resurse, total 10578,0 2244,5 12822,5
Resurse generale 1 10448,0 2244,5 12692,5
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 130,0 130,0
Cheltuieli, total 10578,0 2244,5 12822,5
Elaborare a politicii оn domeniul culturii și agrementului 8501 751,8 68,9 820,7
Dezvoltarea оn domeniul culturii 8502 6706,1 1948,2 8654,3
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural 
național 8503 366,7 114,1 480,8
Sport 8602 2214,7 43,3 2258
Tineret 8603 538,7 70,0 608,7
Învățămînt 09
Resurse, total 207502,7 8878,2 216380,9
Resurse generale 1 205621,4 8823,1 214444,5
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1881,3 55,1 1936,4
Cheltuieli, total 207502,7 8878,2 216380,9
Politici și management în domeniul educației 8801 1910,9 50,0 1960,9
Educație timpurie 8802 818,8 56,5 875,3
Învățămînt primar 8803 5220,5 291,3 5511,8
Învățămînt gimnazial 8804 100358,9 5851,3 106210,2
Învățămînt  liceal 8806 85935,8 1989,1 87924,9
Servicii generale оn educație 8813 4873,4 62,5 4935,9
Educație extrașcolară 8814 8111,6 448,0 8559,6
Curriculum școlar 8815 272,8 402,3
Protecție socială 10
Resurse, total 36372,8 971,5 37344,3
Resurse generale 1 32106,1 971,5 33077,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4266,7 4266,7
Cheltuieli, total 36372,8 971,5 37344,3
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 1815,3 934,3 2749,6
Protecție a familiei și copilului 9006 10810,4 -462,0 10348,4
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 123,0 123,0
Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 17979,3 613,8 18593,1
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 3919,8 -114,6 3805,2
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 1725,0 1725,0



Denumirea Cod Eco Suma, mii lei

I. VENITURI, total 1 296529,3
         inclusiv :
 Transferuri de la bugetul de stat 276285,4
II. CHELTUIELI, total 2+3 316255,0
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -19725,7
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 19725,7
       inclusiv:
Primirea оmprumutului instituțiilor financiare 552 4999,8
Rambursarea оmprumutului instituțiilor financiare 552 -3528,0
Sold mijloace bănești la începutul perioadei 910 18317,2
Sold mijloace bănești la sfîrșitul perioadei 930 -63,3

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional

Secretar,                                                                      Rodica LIȚCAN

                                                                                                                             nr. ____  din  _______________ 2020

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



Denumirea Cod Eco (k6) Suma, mii lei

Venituri, total 296529,3
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 3117,3
4.Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 673,5
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 117,9
7.Granturi curente primite de la organizațiile internaționalepentru proiecte 
finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II 132122 400,0
8.Transferuri 276285,4
Transferuri curente primite  cu destinație generală între bugetul de stat și 
bugetele locale de nivelul II 191131 38817,5
Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și 
bugetele locale de nivelul II 191139 7400,6
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 191591,9
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 1958,0
Alte transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și 
bugetul local de nivelul II 191115 70,0
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II 191116 16196,0
Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II 191120 5700,0
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II (transferuri din fondul  de 
susținere a populației pentru pachetul minim de servicii sociale) 191310 2284,4
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II 191320 5000,0

la Decizia Consiliului raional

Componența veniturilor bugetului raional pe anul 2019

Anexa nr. 2

Secretar,                                              Rodica LIȚCAN

                                                                                                                                          nr. ___  din _______________2020



                                   Anexa nr.3 Anexa nr.4
la Decizia Consiliului raional 
nr.____ din___________ 2020

Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

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
                                                Direcția educație

                                              Consiliul raional

                                                           Secția cultură și turism

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 300,0
Total

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 184,7

Total 518,4

Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse  
interne pentru instituțiile bugetare 57,9

Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele 
fizice оn casele de schimb valutar 400,0
Total 4308,7

Total 750,0
Direcția asistență socială și protecție a familiei

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1582,3



1 2 3

1. Consiliul raional 62
inclusiv:
aparatul președintelui 24
serviciul 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: 1797,4
1 L.T. "V.Alecsandri" 73,47
2 L.T. "M.Eminescu" 117,75
3 L.T." I.Creangă" 85,66
4 L.T. "Gh.Asachi" 91,98
5 L.T."A.Puşkin" 104,73
6 L.T." A.Mateevici" 87,58
7 L.T. Sculeni 67,75
8 L.T. ,,Elada'' 59,17
9 Şc. Prim."S.Vangheli" 37,28

10 Şc-grad.primară Drujba 17,33
11 Gimnaziul"D.Cantemir" 38,78
12 Gimnaziul" Gaudeamus" 56,56
13 Gimnaziul Corneşti 30,26
14 Gimnaziul Năpădeni 21,17
15 Gimnaziul "Paul Mihail " 26,44
16 Gimnaziul "Pavel Buruiană" 23,64
17 Gimnaziul  "A.Popovici " 25,17
18 Gimnaziul "V.Badiu" 21,97
19 Gimnaziul Sîneşti 25,64
20 Gimnaziul Alexeevca 24,53
21 Gimnaziul "Ion Vătămanu" 34,61
22 Gimnaziul Teşcureni 26,69
23 Gimnaziul Negurenii Vechi 21,73
24 Gimnaziul "Gr.Vieru" 19,61
25 Gimnaziul Grăseni 24,36
26 Gimnaziul Unţeşti 27,87
27 Gimnaziul Chirileni 29,11
28 Gimnaziul Floriţoaia Nouă 39,49
29 Gimnaziul Hîrceşti 29,25
30 Gimnaziul Frăsîneşti 23,97
31 Gimnaziul "Andrei Chivriga" 31,25
32 Gimnaziul Morenii Noi 28,28
33 Gimnaziul Bumbăta 28,71
34 Gimnaziul Gherman 27,29

DenumireaNr. 
d/o

Efectivul de personal, 
unități

din bugetul raional

Anexa nr. 6
la Decizia Consiliului raional 

nr.______ din ________________ 2020

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



DenumireaNr. 
d/o

Efectivul de personal, 
unități

35 Gimnaziul Zagarancea 24,81
36 Gimnaziul Semeni 24,37
37 Gimnaziul Buciumeni 26,9
38 Gimnaziul Stolniceni 19,5
39 Gimnaziul.Buşila 29,61
40 Gimnaziul.Rădenii Vechi 29,92
41 Gimnaziul Todireşti 50,11
42 Gimnaziul Manoileşti 45,22
43 Gimnaziul Cioropcani 23,85
44  Gimnaziul Cetireni 28,16
45  Gimnaziul Costuleni 46,03
46  Gimnaziul Buzduganii de Sus 19,84

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 168,3
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 13,8
Școala de Arte Cornești 23

6. Direcția asistență socială și protecție a familiei 371
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 fără adăpost Sculeni 25
Felcer-protezist 1
Serviciul APP 44
Serviciul asistență personală 82
Serviciul social Echipa mobilă 5
Serviciul social Casa comunitară 7,5
Centrul de reabilitare bătrâni 19
serviciul social de suport monetar 1
Serviciul social de sprijin pentru familii cu copii 1
Aparat direcție 30

7. Centrul militar 7,75

Total: 2556,85



DenumireaNr. 
d/o

Efectivul de personal, 
unități

Secretar,                                                                        Rodica LI ȚCAN


