
 

 Proiect 

 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

 

Decizie 

 

         nr.____________                                                               din________________2020 
 

 
 

 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

 

 

În temeiul Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV7 din 16.10.2003, art.27 și 28,  Legii privind 

administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 43; Legii finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.61; 

 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 1172,2 

mii lei, inclusiv: 

- Consiliului Raional Ungheni pentru prestarea serviciilor de supraveghere de autor,  

pentru reparația capitală a drumului Ungheni - Cetireni -Alexeevca                                             70,0 mii lei      

- Consiliului Raional Ungheni pentru prestarea serviciilor de supraveghere de autor,  

pentru reparația capitală a drumului Mănoilești - Cetireni                                                              30,0 mii lei 

- Consiliului Raional Ungheni pentru prestarea serviciilor de supraveghere de autor,  

pentru reparația capitală a drumului Petrești-Todirești                                                                     8,0 mii lei 

- Primăriei Moreni Noi pentru extinderea iluminării stradale în s.Morenii Noi și s.Șișcovăț            50,0 mii lei 

- Primăriei Chirileni pentru implementarea proiectului cu iluminare stradală                                   40,0 mii lei 

- Primăriei Zagarancea pentru lucrări de reparație capitală cu pavaj 

 la grădiniță-creșă „Ghiocel” s. Semeni                                                                                           50,0 mii lei   

- Primăriei Valea Mare pentru lucrări de reparație în antreul grupei 

 noi din grădinița „Licurici”                                                                                                            50,0 mii lei  

- Primăriei Valea Mare pentru extinderea lucrărilor de gazificare                                                   250,0 mii lei  

- Primăriei Alexeevca pentru înlăturarea derogărilor constatate la grădinița creșă ,,Andrieș”          28,0 mii lei 

- Primăriei Alexeevca pentru efectuarea lucrărilor de reparație la căminul cultural                          50,0 mii lei 

- Organizației Obștești pentru apărarea Drepturilor Slavilor "Vece" din R.M  

 pentru restaurarea trotuarului de lângă monumentul din s. Chirileni                                             45,0 mii lei   

- Primăriei Buciumeni pentru pentru finisarea lucrărilor de construcție pe  

interior a anexei la Centrul Cultural                                                                                                50,0 mii lei 

- Primăriei Bumbăta  pentru reparația capitală OMF Bumbăta                                                         50,0 mii lei  

- Primăriei Florițoaia Veche pentru extinderea rețelei de aprovizionare cu apă a 

 noului cartier locativ din s. Florițoaia Veche conform proiectului                                                 55,0 mii lei 

- Primăriei Cetireni  pentru efectuarea lucrărilor de iluminare stradală în sectorul  ”Stanția„          40,0 mii lei  

- Primăriei Sinești pentru edificarea unui parc în centrul satului                                                      50,0 mii lei 

- Primăriei Cioropcani pentru lucrări de proiectare a rețelei de apeduct 

 în s. Stolniceni cu o lungime de 5 km                                                                                            44,2 mii lei 

- Primăriei Unțești pentru reparația edificiului primăriei                                                                150,0 mii lei 

- IMSP Spitalul Raional Ungheni  ajutor pentru tineri specialiști                                                    12,0 mii lei 

- Primăriei Florițoaia Veche pentru lichidarea neajunsurilor rețelelor de alimentare  

cu energie electrică a instituțiilor primăriei                                                                                    50,0 mii lei 

 

2. Se alocă din componenta raională aprobată pentru anul 2020  suma de  6016,2  mii lei, inclusiv:   

- IP,, Gimnaziul Mănoilești” pentru dotarea cabinetului de fizică și informatică cu mijloace TIC     252,5 mii lei 



-IP ,,L.T. „A. Pușkin””, mun.Ungheni  pentru reparația rețelelor electrice                                         299,4 mii lei 

       -IP „Gimnaziul Buciumeni” pentru efectuarea lucrărilor de reparație  la rețeaua  de canalizare          73,0 mii lei 

- IP „Gimnaziul Alexeevca” pentru transportul elevilor din s.Săghieni la gimnaziu                             16,0 mii lei 

- IP „Școala Primară ,, Drujba”” pentru lucrări de reparație a wc în interiorul clădirii                       114,3 mii lei 

-IP „Gimnaziul Cetireni ” pentru reparația pardoselii în 3 clase din învățământul primar                  152,6 mii lei 

-IP„Gimnaziul Teșcureni” pentru reparația acoperișului școlii                                                            115,3 mii lei 

-IP„Gimnaziul Costuleni” pentru procurarea arzătorului la cazanele cu gaze                                      45,0 mii lei 

- IP „Gimnaziul Stolniceni” pentru procurarea utilajului tehnic în scopul desfășurării orelor             34,9 mii lei 

-IP „Gimnaziul Cetireni” pentru procurarea mobilierului în clase                                                       149,7 mii lei 

-IP „Gimnaziul Gaudeamus”” pentru procurarea mobilierului școlar                                                  289,5 mii lei 

-IP„Gimnaziul”Anatol Popovici ””s.Boghenii Noi  pentru procurarea mobilierului în cantină            15,8 mii lei 

-IP„Gimnaziul A.Tamazlîcaru””s. Grăseni pentru procurarea mobilierului școlar și tehnică IT         296,3 mii lei 

-IP„Gimnaziul Rădenii Vechi” pentru reparația rețelei termice din incinta gimnaziului                     298,9 mii lei 

-IP „Gimnaziul Frăsinești” pentru efectuarea lucrărilor de protejare a fundației instituției și de            

 amenajare a intrării în instituție                                                                                                           293,8 mii lei 

-IP „Gimnaziul ”V. Vasilache”” s. Unțești pentru reparația capitală a blocului sanitar                      299,2 mii lei 

-IP„L.T.„ A.Mateevici” s. Pîrlița pentru reparația acoperișului la căminul liceului                            273,0 mii lei 

-IP„Gimnaziul Cornești” pentru lucrări de montare de vitralii pentru sala de festivități  

  și de amenajarea a pavajului                                                                                                              300,0 mii lei 

-IP „Gimnaziul „Savciuc Mihail”” s. Bușila pentru lucrări de reparație a fațadei școlii                     298,1 mii lei 

-IP „ Gimnaziul Năpădeni” pentru schimbarea geamurilor                                                                  299,3 mii lei 

-IP„Gimnaziul Todirești” pentru reparația capitală a pardoselii sălii de sport                                     291,9 mii lei 

-IP„Gimnaziul „D.Cantemir””or. Cornești reconstrucția fațadei                                                         208,1 mii lei 

-IP „Gimnaziul Zagarancea” pentru schimbarea totală a unei porțiuni din acoperișul școlii              299,6 mii lei 

-IP „Gimnaziul Semeni” pentru  reparația pavajului a căii de acces comun către gimnaziul Semeni   

 și grădinița de copii                                                                                                                              100,0 mii lei 

-IP „Gimnaziul  „Paul Mihail” s. Cornova  pentru cheltuieli curente                                                  300,0 mii lei  

- IP „Gimnaziul Năpădeni” pentru cheltuieli curente                                                                           200,0 mii lei 

-IP „Gimnaziul Sinești” pentru cheltuieli curente                                                                              200,0 mii  lei 

-IP,,Gimnaziul Buzduganii de sus” pentru cheltuieli curente                                                              300,0 mii lei 

-IP„Gimnaziul Cioropcani” pentru cheltuieli curente                                                                          200,0 mii lei 

 

3. Se alocă din componenta raională aprobată pentru anul 2020  suma de  11,3 mii lei, pentru compensarea      

      cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice, inclusiv: 

- IP „ Gimnaziul Stolniceni”                                  9,0 mii lei 

- IP„ Gimnaziul Bumbăta”                                     0,4 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Semeni ”                                     1,9 mii lei 

 

4. Se redirecționează mijloacele alocate prin decizia Consiliului raional nr.2/14 din 20.02.2020 după cum 

urmează: 

- de la IMSP SR Ungheni, pentru reparația capitală a instituției (550,0 mii lei) - la IMSP SR Ungheni , pentru 

reparația capitală și dotarea cu utilaj a instituției; 

- de la Primăria Chirileni contribuție la renovarea monumentului (75,0 mii lei) - la AO „Vece” , contribuție la 

renovarea monumentului din s. Chirileni ; 

      - de la contribuție la reparația drumului L-389, R 1.1 ocolirea mun. Ungheni (str. Industrială , str. Cristiuc, I                    

       Creangă , O. Ungureanu) în comun cu România ( 700,0 mii lei ) - la reparația capitală a drumului L-385 R 1.1     

       Mănoilești – Cetireni. 

5. Se redirecționează din mijloacele prevăzute în bugetul raional la „Aparatul președintelui”, mijloace financiare 

în sumă de 353,0 mii lei, pentru achitarea contribuției Consiliului raional la „Apeductul de interconectare a 

rețelelor orășenești de apă potabilă cu „Apeductul Zagarancea-Cornești””. 

 

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                                          Rodica Liţcan 

 

               Şef Direcţia finanţe                                                                             Tatiana Struc 

 

             Șef Serviciul juridic și resurse umane                                                               Irina Toader 


