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                                                              DECIZIE  

  

nr. 5/10                                                                                    din 19.11.2020 

 
 

 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 componenta raională aprobată pentru anul 2020  suma de 2928,8 mii lei pentru cheltuieli curente 

la achitarea salariului, inclusiv: 

- IP,, Gimnaziul,,Paul Mihail”” s.Cornova                                                                                       386,2 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Gherman ”                                                                                                             160,0 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Negrurenii Vechi”                                                                                                 191,3 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Teșcureni ”                                                                                                            219,3 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Năpădeni ”                                                                                                             114,8 mii lei      

- IP „Gimnaziul „V. Badiu”” s. Măgurele                                                                                        244,8 mii lei 

- IP „Gimnaziul Sinești”                                                                                                                   190,0 mii lei 

- IP „Gimnaziul Alexeevca ”                                                                                                            141,8 mii lei 

- IP „ Gimnaziul „Pavel Buruiană”” s. Condrătești                                                                          166,7 mii lei 

- IP „ Școala primară-grădiniță Drujba”                                                                                           126,0 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Buzduganii de Sus ”                                                                                              265,1 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Cioropcani ”                                                                                                          178,5 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Stolniceni”                                                                                                               13,5 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Chirileni  ”                                                                                                             121,2 mii lei 

- IP „ LT „ A.Pușkin””, mun. Ungheni                                                                                             409,6 mii lei 

 

2.   Se alocă din componenta raională aprobată pentru anul 2020  suma de 2379,2 mii lei: 

 

- IP „Gimnaziul Morenii Noi”” pentru lucrări de reparație a cabinetului medical   și dotarea       170,0 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Cornești” pentru dotarea gimnaziului cu patru table interactive și o stație  

meteorologică wireless                                                                                                                    77,3 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Buzduganii de Sus ” pentru procurarea calculatoarelor                                         63,2 mii lei 

- IP „Gimnaziul Cioropcani”  pentru dotarea cu TIC și 10 calculatoare                                         161,0 mii lei 

- IP „Gimnaziul Gherman ” pentru procurarea tehnicii digitale , table interactive ,  

stație meteorologică                                                                                                                        61,7 mii lei 

- IP „Gimnaziul Stolniceni ” pentru procurarea utilajului tehnic , calculatoarelor ,  

televizor   SMART , mobilier școlar                                                                                            106,1 mii lei 

- IP „LT „V.Alecsandri”” mun. Ungheni pentru asigurarea finalității proiectului  



„ Clasa Viitorului”, prin dotarea cu echipament și utilaj a acestei clase                                      200,0 mii lei 

- IP „ Gimnaziul „V.Badiu”” s. Măgurele pentru procurarea a 2 calculatoarelor  și   

2 televizoare Smart TV                                                                                                                  30,6 mii lei 

- IP „Gimnaziul „A.Popovici””s. Boghenii Noi  pentru procurarea tehnicii de calcul                     69,5 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Bumbăta ” pentru procurarea tehnicii de calcul                                                    143,1 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Buciumeni ” pentru repararea sistemului de electricitate                                     100,0 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Cetireni ” pentru procurarea a două cazane                                                          179,1 mii lei 

- IP „ Gimnaziul ”A. Chivriga ””s. Valea Mare pentru dotarea cu mobilier                                    199,9 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Chirileni ” pentru dotarea cu mobilier                                                                    81,0 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Chirileni ” pentru procurarea calculatoarelor                                                         70,0 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Năpădeni” pentru alimentarea elevilor                                                                   30,0 mii lei 

- IP ,,Gimnaziul Gherman” pentru reparația sistemului de încălzire                                                300,0 mii lei    

- IP,,Gimnaziul Cetireni” compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice                    0,6 mii lei 

- IP,,Gimnaziul Semeni” compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice                     3,6 mii lei 

- IP„LT „ M. Eminescu”” compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice                    9,3 mii lei 

- IP„LT „I.Creangă”” compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice                        23,7 mii lei 

- IP,,Gimnaziul Hîrcești” pentru cheltuieli la energia termică                                                           40,0 mii lei 

- IP,,Gimnaziul Hîrcești” pentru procurarea a 2 table interactive                                                      35,4 mii lei 

- IP,,Gimnaziul Teșcureni” pentru procurarea a 2 table interactive                                                   35,4 mii lei 

- IP,,Gimnaziul Zagarancea” pentru montarea rețelelor de fibră optică                                            19,9 mii lei  

- IP,,Gimnaziul„I.Vatamanu”” pentru procurarea a 3 table interactive, senzor de oxigen-gaz,  

senzor de dioxid de carbon-gaz                                                                                                       84,4 mii lei 

- IP,,Gimnaziul Costuleni” pentru procurarea a 3 table interactive, senzor de oxigen-gaz,  

senzor de dioxid de carbon-gaz                                                                                                      84,4 mii lei 

 

                                    

3. Se redirecționează din mijloacele prevăzute în bugetul raional „Aparatul președintelui” la alte cheltuieli,     

mijloace financiare în sumă de 290,0 mii lei, IMSP Spitalului  Raional Ungheni pentru achiziționarea a 10 

generatoare de oxigen -190,0 mii lei și pentru  procurarea a 55 butelii pentru alimentarea cu oxigen medical -

100,0 mii lei. 

 

4. Direcția finanțe (dna T. Struc ) va efectua modificările respective în bugetul raional. 

 

5.  Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Chenadi Mitriuc, președintele raionului. 

 

 

 

 

 Preşedintele şedinţei        Sergiu  CAȚER 

 

 

                  Contrasemnează:               

                Secretarul Consiliului raional                                 Rodica  LIȚCAN 

 


