
Notă explcativă la proiectul deciziei 

„Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional 

Ungheni pentru anul 2020 în a doua lectură” 

 
       Pe parcursul perioadei de gestiune au fost operate modificări și completări în baza: Legii 

bugetului de stat pentru anul 2020, Deciziilor Consiliului raional nr.2/2 din 20.02.2020 „ Cu 

privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019”, nr.2/14 din 20.02.2020  „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 

10484,7 mii lei și a părții de cheltuieli în sumă de 15435,9 mii lei. 

       Modificarea părții de venituri a bugetului raional în sumă totală de 10484,7 mii lei (tabelul 2 

la nota explicativă), se explică prin majorarea încasărilor de la prestarea serviciilor cu plată în 

sumă totală de 38,7 mii lei, inclusiv: 26,7 mii lei constituie încasările de la prestarea serviciilor cu 

plată la gimnaziul Manoilești pentru alimentarea elevilor claselor a V-IX și 12,0 mii lei – 

gimnaziul „Anatol Popovici”, s.Boghenii Noi.  

      Au fost majorate  granturile  pentru proiectul finanțat din surse externe„Monitorizarea și 

protecția comună a mediului în bazinul Mării Negre” ( ALERT) în sumă de 750,8 mii lei. 

      Transferurile primite de la bugetul de stat au fost majorate în sumă totală de 9695,2 mii lei, 

inclusiv: alte transferuri cu destinație generală de la bugetul de stat au fost suplimentate cu 1137,0 

mii lei, pentru compensarea veniturilor ratate ale bugetului local, în special din impozitul pe 

venitul persoanelor fizice; transferurile din Fondul de susținere a populației pe anul 2020 pentru 

pachetul minim de servicii sociale au fost suplimentate cu 4335,4 mii lei (Serviciul asistență 

personală);transferurile capitale primite cu destinație specială pentru dotarea instituțiilor de 

învățământ cu utilaj,mobilier școlar și dotarea laboratoarelor, selectate pentru renovare în cadrul 

Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova”au fost suplimentate cu 3230,0 mii lei. 

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

bugetelor locale de nivelul II în sumă de 1047,3 mii lei, de la Fondul Ecologic Național pentru 

apeductul spre satele Bușila, Chirileni, Grăseni, Todirești. 

        Modificarea cheltuielilor în sumă totală de 15435,9 mii lei se explică prin alocarea 

mijloacelor financiare din soldul format la situația din 31.12.2019 în sumă de 4951,2 mii lei și 

modificările efectuate ce reiese din modificarea părții de venituri în sumă de 10484,7 mii lei:  

        -  la subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”  modificări în sumă de 1472,0 mii lei, dintre care:    

           au fost alocate din soldul disponibil format la situația din 01.01.2020 au fost alocate la acest    

           subprogram mijloace financiare în sumă totală de 265,0 mii lei, inclusiv: Fundației  

           Comunitare Ungheni, pentru participarea Consiliului raional la Campania de colectare de fonduri- 

           100,0 mii lei, Federației raionale de fotbal, pentru susținerea și promovarea fotbalului în raion -    

           50,0 mii lei, pentru renovarea monumentului din Chirileni-75,0 mii lei ș.a. Prin decizia Consiliului  

           raional nr.2/12 din 20.02.2020 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 70,0 mii lei pentru  

           mărirea valorii capitalului social al Î.M. Apă-Ungheni. Prin corelarea bugetului raional cu Legea  

           bugetului de stat pentru anul 2020 au fost îndreptate mijloacele financiare din alte transferuri cu     

           destinație generală în sumă de 1137,0 mii lei la acest subprogram; 

- la subprogramul 0802 „Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție” -105,1 mii lei, au fost 

alocate prin decizia Consiliului raional și prin dispozițiile președintelui raionului pentru acordarea 

ajutoarelor financiare unice (34,0 mii lei) și IMSP Spitalul raional Ungheni pentru compensarea 

cheltuielilor de alimentație ale lucrătorilor medicali,antrenați în tratamentul pacienților cu 

COVID-19 (71,1 mii lei); 

- la subprogramul 1102 „Raporturi interbugetare cu destinație specială” 3019,0 mii lei constituie 

alocări autorităților publice locale de nivelul I conform deciziei Consiliului raional nr.2/14 din 

20.02.2020 pentru efectuarea reparațiilor capitale a obiectelor social-culturale, extinderea 

gazificării localităților,contribuție la implementarea proiectelor ș.a.;  

-  la subprogramul 3702 „Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor” , modificări în sumă de 

793,3 mii lei, dintre care: 42,5 mii lei  din soldul proiectului „Monitorizarea și protecția comună a 



mediului în bazinul Mării Negre” (ALERT) la situația din 01.01.2020 pentru utilizarea acestora în 

anul curent și 750,8 mii lei din granturile pentru proiectul respectiv finanțat din surse externe ; 

- la subprogramul 7503 „Aprovizionarea cu apă și canalizare” modificările în sumă de 1363,3 mii 

lei, inclusiv: din contul transferurilor capitale cu destinație specială între instituțiile bugetului de 

stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II-1047,3 mii lei (FEN) și 316,0 mii lei constituie 

contribuția Consiliului raional la implementarea proiectului „Apeductul de grup spre satele Bușila, 

Chirileni, Grăseni, Todirești”;  

- la subprogramul 8018 „Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății”, 8019 

„Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății” sumele de respectiv 

121,1 mii lei și 550,0 mii lei, alocate prin dispozițiile președintelui raionului pentru compensarea 

cheltuielilor de alimentație ale lucrătorilor medicali, antrenați în tratamentul pacienților cu 

COVID-19 (71,1 mii lei) și decizia Consiliului raional: IMSP CS Ungheni,pentru procurarea 

amestecurilor lactate (50,0 mii lei) și IMSP SR Ungheni,pentru reparația capitală a instituției 

(550,0 mii lei); 

- la subprogramul 8502 „Dezvoltarea în domeniul culturii” 238,7 mii lei, inclusiv; 38,7 mii lei 

constituie mijloacele alocate din soldul format la situația din 01.01.2020 la proiectul finanțat din 

surse externe „Patrimoniul cultural-sursă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în Bazinul 

Mării Negre” (COMOARA) și 200,0 mii lei contribuția Consiliului raional la implementarea 

proiectului sus numit; 

-    la subprogramul 8804 „Învățământ gimnazial” modificări în sumă de 4314,9 mii lei, dintre care:              

     au   fost alocate gimnaziilor din componenta raională  4276,2 mii lei și 38,7 mii lei din venituri    

     colectate; 

-    la subprogramul 8806 „Învățământ liceal” -646,2 mii lei inclusiv: mijloace distribuite din     

     componenta raională instituțiilor de învățământ -4304,1 mii lei; 400,0 mii lei au fost alocate din      

      soldul bugetului raional L.T. „M.Eminescu” pentru achitarea contribuției la ADR Centru la  

      proiectul „Sporirea eficienței energetice a instituției”; 3230,0 mii lei - din transferuri cu destinație  

      specială de la bugetul de stat Liceului Teoretic „A.Pușkin” pentru dotarea cu utilaj, mobilier școlar  

      și dotarea laboratoarelor în cadrul Proiectului ‚Reforma Învățământului în Moldova” și 27,9 mii    

      lei alocări din componenta raională liceelor conform deciziei Consiliului raional;   

- la subprogramul 9006 „Protecție a familiei și copilului” -124,0 mii lei, redistribuirea mijloacelor 

de la acest subprogram, și anume de la prestații sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale (-

111,4 mii lei) la programul 9010, compensații pentru servicii de transport (+56,9 mii lei), urmare 

corelării bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe a.2020 și mii lei mijloace redistribuite de 

către Agenția Națională Asistență Socială  de la Serviciul social de sprijin pentru familiile cu 

copii(-12,6 mii lei) la Serviciul social Asistență Personală (+12,6 mii lei);   

- la subprogramul 9010 „Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale” 4404,9 mii lei, 

dintre care: 4335,4 mii lei mijloace financiare alocate din Fondul de susținere a populației pe anul 

2020 pentru pachetul minim de servicii sociale, pentru instituirea a 168 unități în „Serviciul 

asistență personală” și  69,5 mii lei redistribuite de la subprogramul  9006; 

- la subprogramul 9012 „Protecția socială în cazuri excepționale” 34,0 mii lei constituie mijloacele 

financiare alocate din Fondul de rezervă al Consiliului raional pentru acordarea ajutoarelor 

financiare unice.  

     Urmare modificărilor operate în bugetul raional, partea de venituri constituie 332100,1 mii lei 

și partea de cheltuieli 333283,3 mii lei.   
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