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                                                               DECIZIE  

  

nr. 2/20                                                                                  din 25.02.2021 

 

 
 

 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

 

 

În temeiul Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, art.26 și 27,  Legii privind 

administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 81; Legii finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.60; 

În baza 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; 

Având în vedere Decizia Consiliului raional nr.6/3 din 03.12.2020 cu privire la aprobarea bugetului raional 

pentru anul 2021 în a doua lectură, 

 

Consiliul raional Ungheni 

 

DECIDE: 

                         

1. Se alocă din mijloacele aprobate pentru implementarea proiectelor pentru anul 2021 suma de 1717,4 mii lei: 

- Consiliului raional Ungheni pentru implementarea proiectului ”Monitorizarea 

 și protecția comună a mediului în Bazinul Mării Negre ”, ALERT                                              592,4 mii lei 

- Consiliului raional Ungheni pentru  implementarea proiectului 

,,Interconectarea apeductului „Zagarancea Cornești”” la ÎM,, Apă- Canal”                                  650,0 mii lei 

- Consiliului raional Ungheni contribuție la implementarea proiectului „ Promovarea 

 măsurilor de reducere a  riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei  

 și protecției civile pentru sporirea rezilienței localităților rurale ”,  

 in mod specific ”Construcția postului de pompieri Pîrlița”                                                           475,0 mii lei 

 

2. Se  alocă din soldul format la 01.01.2021 în urma executării bugetului raional pentru anul 2020 suma de 4719,0 

mii lei, inclusiv: 

- Primăriei or. Cornești pentru implementarea  proiectului  „Alimentarea cu apă 

      și canalizare or.Cornești ”                                                                         200,0 mii lei 

- Primăriei Agronomovca pentru tragerea liniei de gaz de presiune înaltă,  dulapului 

de tensiune înaltă și unității de distribuție a gazelor de înaltă presiune                                         299,2 mii lei 

- Primăria Boghenii Noi pentru proiectul „Sistemul de apeduct de grup pentru ameliorarea 

situației ecologice din 7 localități a raionului Ungheni”                                                                 200,0 mii lei 

- IMSP CS Cioropcani pentru construcția gardului CS Cioropcani                                              50,0 mii lei 

- Primăriei Bumbăta pentru construcția apeductului pentru aprovizionarea cu apă   

potabilă a s. Bumbăta                                                                                                                         70,0 mii lei 

- Primăriei Chirileni pentru reparația drumului                                                                                    45,0 mii lei 

- IMSP CS Valea Mare pentru procurarea cazanului termic pentru OMF Morenii Noi                    14,4 mii lei 

- AO „Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan” pentru finalizarea construcției  

monumentului în memoria ostașilor căzuți în Războiul din Afganistan                                       185,0 mii lei 

- Primăriei Costuleni pentru efectuarea lucrărilor de extindere a rețelelor de gaze  



naturale                                                                                                                                            268,0 mii lei 

- Consiliului Raional Ungheni pentru implementarea proiectului ”Reabilitarea  

             și extinderea apeductului magistral "Zagarancea – Cornești ”, proiect tehnic             216,0 mii lei 

- Consiliului Raional Ungheni pentru implementarea proiectului ”Patrimoniul cultural  

comun – sursă pentru dezvoltarea antreprenorial în Bazinul 

 Mării Negre” – COMOARA                                                                                                         137,4 mii lei 

- Consiliului Raional Ungheni pentru aplicarea la programul de asistență tehnică oferit 

de către Guvernul SUA pentru reconstrucția/construcția a unităților de pompieri și 

salvatori ale IGSUI al MAI                                                                                                        315,0 mii lei 

- Primăriei Cornova pentru proiectul ”Alimentarea cu apă și canalizare în s. Cornova”               150,0 mii lei                                              

- Primăriei Zagarancea pentru extinderea gazoductului presiunea medie              260,0 mii lei 

- Primăriei Mănoilești pentru reparația  capitală a acoperișului și fațadei căminului 

cultural  din s. Mănoilești                  200,0 mii lei 

- Primăriei Năpădeni pentru proiectul ”Alimentarea cu apă și canalizare în satul 

Năpădeni”                                                               150,0 mii lei 

- Primăriei Teșcureni pentru efectuarea lucrărilor de izolare termică și reparație  

a fațadei grădiniței ”Mărțișor” din s. Teșcureni                200,0 mii lei 

- Primăriei Morenii Noi pentru construirea unui turn de apă V-50 m 

Cub H-15m în s. Morenii Noi                  150,0 mii lei 

- Primăriei Cioropcani pentru dotarea cu mobilier a grădinițelor                              100,0 mii lei 

- Asociației Raionale Ungheni ”Cernobîl” pentru organizarea și desfășurarea festivităților  

culturale                                                                                                        10,0 mii lei 

- JCI Ungheni pentru finisarea proiectului ,, Șahul punte între generații ”                                       15,0 mii lei 

-  IMSP CS Ungheni pentru procurarea amestecurilor lactate, pentru copii de  

vârstă fragedă (0-12 luni) din familii social vulnerabile                           100,0 mii lei 

- Primăriei Măgurele pentru proiectul ” Alimentarea cu apă și 

      canalizare a s. Măgurele”                                                                              100,0 mii lei 

- Primăriei Cetireni pentru reparația căminului cultural din s.Cetireni                           95,0 mii lei 

- Primăriei Buciumeni pentru construcția OMF din s. Buciumeni                                                  140,0 mii lei 

- Primăriei Unțești pentru implementarea proiectului „ Amenajarea parcului  

din s. Unțești ”                                50,0 mii lei 

- Primăriei Alexeevca pentru finisarea lucrărilor de amenajarea pavajelor și  

reparația exteriorului clădirii căminului cultural                            150,0 mii lei 

- Primăriei Pîrlița pentru reparația sistemului de apă și canalizare din grădinița 

”Prietenia”                                                                                                                                      174,0 mii lei 

- Primăriei Negurenii Vechi pentru amenajarea a două parcuri în comuna  

Negurenii Vechi                                                                                                       200,0 mii lei 

- Consiliului Raional pentru reparația imobilului din tabăra „Pro - Sănătate”                        200,0 mii lei 

- Asociația Veteranilor Războiului din Afganistan pentru organizarea și 

      desfășurarea festivităților culturale                                                                                                  10,0 mii lei 

- Asociația Veteranilor Ungheni Transnistria pentru organizarea și  

desfășurarea festivităților culturale                                                                                                  10,0 mii lei 

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

 pentru restaurarea monumentelor din or.Cornești și s.Teșcureni                                                  185,0 mii lei   

- Consiliului raional pentru contractarea serviciilor de avocat                                                          10,0 mii lei 

- Secției cultură pentru editarea unei cărți ,,Izvoarele spre cer-fântâni cu ciutură și 

cumpănă din raionul Ungheni”                                                                                                        10,0 mii lei 

-  Primăriei Rădenii Vechi pentru reparația unei porțiuni de drum                                                    50,0 mii lei      

  

3. Se alocă din componenta raională aprobată pentru anul 2021  suma de  6468,0   mii lei, inclusiv:    

- IP,, Gimnaziul „D. Cantemir””or.Cornești  pentru dotarea instituției cu tehnică de calcul            107,2 mii lei 

- Direcția Educație Ungheni pentru procurarea unei unități de transport și efectuarea 

      înregistrării unității                                                               1500,0 mii lei 

- IP „L.T „A.Mateevici””, s. Pîrlița pentru schimbarea geamurilor             166,5 mii lei 

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

- IP,, Gimnaziul Bumbăta ” pentru reparația cantinei școlare              299,1 mii lei 

- IP,, Gimnaziul Sinești” pentru amenajarea terenului sportiv              300,0 mii lei 

- IP,, Gimnaziul Costuleni” pentru lucrări de renovare a sistemei de încălzire                  300,0 mii lei 

- IP,, Gimnaziul Zagarancea” pentru lucrări de reparație capitală a blocului sanitar                         292,2 mii lei 



- IP,, Gimnaziul Frăsinești ” pentru construcția  unui stadion sportiv                                                299,9 mii lei 

- IP,, Gimnaziul Cetireni” pentru reparația sălii de sport                                                             296,2 mii lei 

- IP,, Gimnaziul Hîrcești” pentru reparația capitală a acoperișului (sala de sport a gimnaziului)      280,9 mii lei 

- IP,, Gimnaziul „P. Buruiană” ”, s. Condrătești pentru lucrări de schimbare și  

     montare a geamurilor                   295,4 mii lei 

- IP,, Gimnaziul „Gaudeamus””, s. Petrești pentru lucrări de schimbare și  

     montare a geamurilor                        250,0 mii lei 

- IP,, Gimnaziul „V. Vasilache ”, s.Unțești pentru reparația capitală a acoperișului blocului 

     de studii                                298,8  mii lei 

- IP „L.T. „Elada””, s. Măcărești pentru reparația capitală a fațadei instituției                                  280,8 mii lei 

- IP „L.T. „A. Pușkin”, mun. Ungheni pentru dotarea centrului de bacalaureat,  

     instalarea sistemei de supraveghere video                               52,5 mii lei 

- IP,, Gimnaziul Rădenii Vechi”” pentru reparația rețelei termice              168,2 mii lei 

- IP,, Gimnaziul „Gr.Vieru””, s.Țîghira pentru construcția blocului sanitar              299,3 mii lei 

- IP,, Gimnaziul „ Ion Vatamanu”” , s.Pîrlița pentru reparația asfaltului din jurul școlii                   195,0 mii lei 

- IP,,Gimnaziul,,Morenii Noi” pentru lucrări de reparație a blocului sanitar                                     300,0 mii lei 

- IP,,Școala Primară - Grădiniță Drujba” pentru reparația acoperișului                                             450,0 mii lei 

- IP,,,,Paul Mihail”s.Cornova”pentru reparația rețelelor electrice                                                        30,0 mii lei            

 

 

4.  Se alocă din fondul de rezervă al Consiliului Raional suma de  207,0  mii lei,  inclusiv: 

 ajutoare financiare unice: 

- Dlui Iutiș Constantin în legătură cu intervenția chirurgicală                                                           10,0 mii lei 

- Dnei Cozariuc Elena în legătură cu decesul  soțului, Cozariuc Adrian                                              7,0 mii lei 

- Dnei Babii Victoria , pentru Antic Marc (23.05.2011) în legătură cu decesul  

mamei copilului minor, Antic Marina                                                                                                 5,0 mii lei 

   

     -     Consiliului Raional Ungheni pentru aplicarea la programul de asistență tehnică oferit 

de către Guvernul SUA pentru reconstrucția/construcția a unităților de pompieri și 

salvatori ale IGSUI al MAI                                                                                                        185,0 mii lei 

                 

5. Se alocă din mijloacele prevăzute pentru infrastructura drumurilor ,, Transferuri curente primite cu destinație 

specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor” suma de 7380,6 

mii lei , pentru reparația capitală a unor porțiuni de drum  din mun. Ungheni: str.Scuterniceni, str.Mihai 

Viteazu și str. Hotin. 

 

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                                                      Sergiu CAȚER 

 

 

 Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 
 


