
 

 
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. 6/3                                                                                          din 03.12.2020 

 
Cu privire la aprobarea bugetului  
raional pentru anul 2021 în a doua lectură 
 
 În temeiul art.43 al.1 lit.b) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; 
 În conformitate cu prevederile art.55 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale   
      nr.181 din 25.07.2014; 
 Ţinând cont de prevederile art.20 al Legii 397-XV din 16.12.2003 privind finanţele publice locale, 
 

Consiliul raional Ungheni 
 

DECIDE: 
 1. Se aprobă bugetul raional pentru anul 2021, în a doua lectură, la venituri în sumă totală de 337241,1 
 mii lei  și la cheltuieli în sumă  de 334496,5 mii lei, cu soldul bugetar(excedent) în sumă de 2744,6 mii lei 
și sursele de finanțare în sumă de -2744,6 mii lei (rambursarea împrumutului –2744,6 mii lei) . 
 2. Se aprobă: 
 2.1 sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional, conform anexei nr.1; 
      2.2 componența veniturilor bugetului raional, conform anexei nr.2; 
 2.3 resursele și cheltuielile bugetului raional,conform clasificației funcționale și pe programe, conform 
anexei nr.3; 
 2.4 sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare, conform anexei nr.4 
 2.5 nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile bugetare finanţate 
de la bugetul raional, conform anexei nr.5; 
 2.6 efectivul –limită al statelor şi cheltuielile de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul 
raional, conform anexei nr.6; 
     2.7 programul anual al împrumuturilor se prezintă în anexa nr.7; 
     2.8 cuantumul fondului de rezervă al bugetului raional în sumă de 500,0 mii lei. 
     2.9 plafonul datoriei Consiliului raional la sfîrșitul anului va constitui 3342,4 mii lei.  
     3. Executorii (ordonatorii) de buget vor asigura: 

 dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în sistemul informațional; 
 legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea  limitelor aprobate; 
 utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială, alocate de la bugetul de stat; 
 raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței.  

 4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi  Mitriuc, preşedintele raionului. 
 5.Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2021. 
 
. 

              Preşedintele şedinţei                                                      Oleg BELBAS 
 
 
 Contrasemnează: 
 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 

 



Denumirea Cod Eco Suma, mii lei

I. VENITURI, total 1 337241,1
         inclusiv :
 Transferuri de la bugetul de stat 317484,1
II. CHELTUIELI, total 2+3 334496,5
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 2744,6
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 -2744,6
       inclusiv:
Rambursarea оmprumutului instituțiilor financiare 552 -2744,6

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.2021



Denumirea Cod Eco (k6) Suma, mii lei

Venituri, total 337241,1
inclusiv:
1.Venituri proprii 411,7
Taxa pentru apa 114611 325,6
Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 86,1
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613
2. Defalcări de la impozite și taxe de stat 14630,0
Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 14250,0
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 290,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice оn domeniul transportului rutier de 
persoane оn regim de taxi 111125 15,0
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a 
proprietăţii imobiliare 111130

75,0
3.Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 3704,3
4.Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 551,0
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 60,0

7.Transferuri 317484,1
Transferuri curente cu destinație generală de la bugetul de stat 191131 49061,7
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 220263,0

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială 191112 9310,9

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 191113 2323,9

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 24222,6

Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare 
оntre bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 191132 4878,8

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala intre institutiile bugetului de 
stat si institutiile bugetelor locale de nivelul II (transferuri din Fondul de 
susținere a populației pentru pachetul minim de servicii sociale)

191310 7423,2

la Decizia Consiliului raional

Componența veniturilor bugetului raional pe anul 2021

Anexa nr. 2

Secretar,                                              Rodica LIȚCAN

                                                                                                                                          nr. ___  din _______________2020



Denumirea Cod Suma, mii lei

Cheltuieli recurente, оn total (2+3)-3192 334496,5
inclusiv cheltuieli de personal 21 222863,2
Investiții capitale, în total 3192
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 12711,9
Resurse generale 1 12511,9
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 200,0
Cheltuieli, total 12711,9
Exercitarea guvernării 0301 7794,1
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 1249,8
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 2570,2
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 500,0
Datoria internă a autorităților publice locale 1703 597,8
Apărare națională 02
Resurse, total 732,2
Resurse generale 1 732,2
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 732,2
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 732,2
Servicii оn domeniul economiei 04
Resurse, total 26856,0
Resurse generale 1 26796,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 60,0
Cheltuieli, total 26856,0
Politici și management în domeniul macroeconomicși de 
dezvoltare a economiei 5001 721,9
Politici și management în domeniul agriculturii 5101 976,6
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și 
construcțiilor 6101 578,9
Dezvoltarea drumurilor 6402 24222,6
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și 
cadastrului 6901 356,0
Cultură, sport,tineret,culte și odihnă 08
Resurse, total 14580,2
Resurse generale 1 13806,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 30,0
Cheltuieli, total 14580,2
Politici și management în domeniul culturii 8501 991,8
Dezvoltarea  culturii 8502 9471,8

Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcționale și pe programe

la Decizia Consiliului raional 
Anexa nr. 3

                                                                                                     nr. ____ din __________ 2020



Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural 
național 8503 611,0
Sport 8602 2853,9
Tineret 8603 651,7
Învățămînt 09
Resurse, total 230129,8
Resurse generale 1 228335,5
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1794,3
Cheltuieli, total 230129,8
Politici și management în domeniul educației 8801 2397,1
Educație timpurie 8802 987,7
Învățămînt primar 8803 7623,6
Învățămînt gimnazial 8804 102168,1
Învățămînt  liceal 8806 102345,6
Servicii generale оn educație 8813 5299,5
Educație extrașcolară 8814 9035,4
Curriculum școlar 8815 272,8
Protecție socială 10 49486,4
Resurse, total 49486,4
Resurse generale 1 46855,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 2631,0
Cheltuieli, total 49486,4
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 3388,6
Protecție a familiei și copilului 9006 10942,1
Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 29334,2
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 4215,6
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 1605,9

Secretar,                                        Rodica LIȚCAN



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

mii lei

Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare pe anul 2021

Denumirea autorității/instituției bugetare Suma preconizată spre încasare

Secretar,                                                                          Rodica LIȚCAN

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 50,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 150,0

770,0
                        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 560,0
                                                Direcția educație

                                              Consiliul raional

                                                           Secția cultură și turism

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 210,0
Total

Încasări de la plata serviciilor cu plată
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public

686,0
14,0

Încasări de la plata serviciilor cu plată 177,3
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 177,0

Total 354,3

Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în 
casele de schimb valutar 400,0

Total 4715,3

Total 700,0
Direcția asistență socială și protecție a familiei

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 2231

Total 2631,0



Anexa nr. 5 
la Decizia Consiliului raional 

nr._____ din ____________ 2020 
 

 
Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate de instituţiile publice, finanţate de la bugetul raional 

 
 
 
 

Nr 
d/o Tipul veniturilor colectate Denumirea serviciilor Costul serviciilor 

1 2 3 4 

Consiliul Raional 

1. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) 

- taxa pentru perfecţionarea actelor privind privatizarea spaţiului 
locativ 37 lei 

  - certificate despre participarea la privatizarea spaţiului locativ 20 lei 
  - veniturile de la livrarea documentelor de tender 200 lei 
  - Îndeplinirea solicitărilor cu caracter social-juridic 87 lei 

2. Plata pentru locațiunea bunurilor 
patrimoniului public (142320) Veniturile de la locaţiune  (m2) Conform Legii 

bugetului de stat 

3. 
Donații voluntare pentru 

cheltuieli curente din surse 
interne pentru instituțiile bugetare 

Venituri din sponsorizări 
Conform 

disponibilității 
sponsorului 

Direcția Educație 

1. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) Plata pentru foile de odihnă  2107,6 lei / foaie de 

odihnă 

2. Plata pentru locațiunea bunurilor 
patrimoniului public (142320) Cuantumul chiriei pentru cazare, Centrul educațional 

460 lei / elev lunar din 
liceu 

750 lei /elev lunar  din 
colegiu  

 

3. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142320) Veniturile de la locaţiune  (m2) Conform Legii 

bugetului de stat 

4. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) Prestarea serviciilor de transport ,Serviciul transport 0.60 lei*1km/loc 

5. 
 

Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) Plata pentru eliberarea unui duplicat, aparatul Direcției  100 lei 

  Instituțiile de învățămînt  

1. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) Plata părinților pentru alimentarea copiilor Conform normelor 

financiare stabilite 

2. Plata pentru locațiunea bunurilor 
patrimoniului public (142320) Veniturile de la locaţiune  (m2) Conform Legii 

bugetului de stat 

Secţia Cultură 

  Casa raională de  Cultură  Pîrliţa  

1. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) Cercuri de dans (folclor) 80,0 lei/persoană lunar 

2. Plata pentru locațiunea bunurilor 
patrimoniului public (142320) Veniturile de la locaţiune  (m2) Conform Legii 

bugetului de stat 
  Biblioteca Publică Raională  

2. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) 

Serviciile oferite de „FabLab Ungheni” 
MAȘINA DE CUSUT: abonament lunar/2 ore săptămînă  
                                       Lucru la mașina de cusut/oră 
LEGO ROBOTICA: curs de robotică 1 oră  
                                   abonament (21) ore 
Ateliere de lucru 
Cursuri de instruire 

 
150,0 lei  
20,0 lei 
30,0 lei  
550,0 lei 
50,0 lei 
50,0-100,0 lei 

  Şcolile muzicale și de arte plastice  

3. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) 

Plata părinţilor pentru instruirea copiilor 
                                                                             (instrumentiști) 
                                                             ( coreografie, arte plastice) 

       200 lei/  lunar 
       180 lei/ lunar 



 Plata pentru locațiunea bunurilor 
patrimoniului public (142320) Plata pentru arendă (m2)  Conform Legii 

bugetului de stat 

 Direcția Asistență Socială și  Protecție a Familiei 

 Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) 

Plata pentru întreținerea beneficiarilor în Centrul de plasament 
pentru persoane adulte și vârstnice 6500 lei/persoană lunar 

 
 

Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) 

Plata pentru întreținerea beneficiarilor în Centrul de reabilitare și 
integrare socială pentru bătrâni 6000 lei/persoană lunar 

 
Secretar,    Rodica LIȚCAN 



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: 1768,66
1 L.T. "V.Alecsandri" 73,69
2 L.T. "M.Eminescu" 115,18
3 L.T." I.Creangă" 83,88
4 L.T. "Gh.Asachi" 93,65
5 L.T."A.Puşkin" 105,06
6 L.T." A.Mateevici" 84,41
7 L.T. Sculeni 66,8
8 L.T. ,,Elada'' 57,67
9 Şc. Prim."S.Vangheli" 36,89

10 Şc-grad.primară Drujba 17,39
11 Gimnaziul"D.Cantemir" 38,89
12 Gimnaziul" Gaudeamus" 56,25
13 Gimnaziul Corneşti 29,23
14 Scoala primara Napadeni 13,97
15 Gimnaziul "Paul Mihail " 22,39
16 Gimnaziul "Pavel Buruiană" 24,3
17 Gimnaziul  "A.Popovici " 24,86
18 Gimnaziul "V.Badiu" 21,92
19 Gimnaziul Sîneşti 25,42
20 Gimnaziul Alexeevca 24,64
21 Gimnaziul "Ion Vătămanu" 34,46
22 Gimnaziul Teşcureni 27,23
23 Gimnaziul Negurenii Vechi 21,64
24 Gimnaziul "Gr.Vieru" 19,56
25 Gimnaziul Grăseni 24,76
26 Gimnaziul Unţeşti 27,76
27 Gimnaziul Chirileni 29,36
28 Gimnaziul Floriţoaia Nouă 34,64
29 Gimnaziul Hîrceşti 29,37
30 Gimnaziul Frăsîneşti 23,65
31 Gimnaziul "Andrei Chivriga" 33,38
32 Gimnaziul Morenii Noi 27,95
33 Gimnaziul Bumbăta 28,05
34 Gimnaziul Gherman 27,21

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 24,61
36 Gimnaziul Semeni 24,25
37 Gimnaziul Buciumeni 26,08
38 Gimnaziul Stolniceni 19,58
39 Gimnaziul.Buşila 29,72
40 Gimnaziul.Rădenii Vechi 30,03
41 Gimnaziul Todireşti 48,94
42 Gimnaziul Manoileşti 44,62
43 Gimnaziul Cioropcani 24,41
44  Gimnaziul Cetireni 27,96
45  Gimnaziul Costuleni 43,17
46  Gimnaziul Buzduganii de Sus 19,78

Direcția Educație 132,5
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 6,0
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 167,5
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
Școala de Arte Cornești 23

6. Direcția generală asistență socială și protecție a  familiei 539,5
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 78
Serviciul plasament social 28
Serviciul sprijin familial 1
Serviciul suport monetar 1
Centrul de asistență socială a familiei și copilului CREDO 9,5
Serviciul de asistență socială comunitară 40
Centrul de plasament pentru persoaneadulte și vârstnice 25
Felcer-protezist 1
Serviciul APP 44
Serviciul asistență personală 250
Serviciul social Echipa mobilă 5
Serviciul social Casa comunitară 7,5
Centrul de reabilitare bătrâni 19,5
Aparatul  direcției 30

7. Centrul militar 7,75

Total: 2693,91

Secretar,                                                                                    Rodica Li țcan



Anexa nr.7 
     la Decizia Consiliului raional
nr._______ din _____________20202020

Programul anual al оmprumuturilor 2021

Valorificarea 
оmprumutului

Data scadenței 
оmprumutului

Anul 
оnceperii 
rambursării

Rata 
dobоnzii

1

BC ,,Victoriabank” SA contribuții la implmentarea 
proiectelor investiționale, 
reparații și investiții capitale 10000000,0 lei MDL 10000000,0 16.08.2021 2017 9,5%

BC ,,Victoriabank” SA contribuții la implmentarea 
proiectelor investiționale, 
reparații și investiții capitale 5000000,0 lei MDL 5000000,0 28.06.2023 2018 9,5%

BC ,,Victoriabank” SA contribuții la implmentarea 
proiectelor investiționale, 
reparații și investiții capitale 5000000,0 lei MDL 5000000,0 25.06.2024 2020 8,3%

Total 20000000 lei MDL 20000000

Secretar,                                                                                              Rodica LIȚCAN

nr.

Condiții creditare

Оmprumuturi interne contractate оn trecut și care sunt în vigoare la situația din 1 ianuarie 2021

Denumirea creditorului Destinația împrumutului
Suma 

оmprumutului
Moneda 

оmprumutului


