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                                                              DECIZIE  

  
nr. 2/1                                                                                din 25.02.2021 
 
 Despre modificarea Deciziei nr.11/2 
din 12.12.2019 „Cu privire la aprobarea  
bugetului raional pentru anul  
2020 în a doua lectură” 
 

În temeiul art.43 al.(1) lit.b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administrația publică locală, în conformitate cu prevederile art.61 al Legii finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.28 din Legea nr.397-XV din 16 
octombrie 2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.173 din 11.09.2020 privind modificarea 
Legii bugetului de stat pentru a.2020 nr.172 din 19.12.2019; 

În baza Hotărârilor Guvernului nr.620 din 12.08.2020, nr.654 din 26.08.2020, nr.731 din 
30.09.2020, nr.865 din 09.12.2020, nr. 895 din 14.12.2020 cu privire la alocarea mijloacelor 
financiare, Hotărârii Guvernului nr.896 din 14.12.2020 privind repartizarea și redistribuirea unor 
alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2020; 

Având în vedere deciziile Consiliului raional nr.4/20 din 13.08.2020, nr.5/10 din 
19.11.2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare și dispoziţiile preşedintelui raionului de 
alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional, 

 
                                            Consiliul raional Ungheni, 
                                                      
                                                         DECIDE: 

 
1. Decizia Consiliului raional nr.11/2 din 12.12.2019 ”Cu privire la aprobarea bugetului 
raional pentru anul 2020 în a doua lectură” se modifică după cum urmează: 
 La punctul 1 cifrele „ 321615,4 ”mii lei la capitolul „venituri” se substituie prin 

„337493,4”    mii lei, „ 317847,4 ” mii lei la capitolul „cheltuieli” se substituie prin 
„339848,8” mii lei. 

 Anexele nr.1-4 și nr.6 se substituie cu anexele nr.1-4 și nr.6 la prezenta decizie. 
 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, 
preşedintele raionului. 
 
 

 
              Preşedintele şedinţei                                                      Sergiu CAȚER 
 
 
 Contrasemnează: 
 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 



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 nr.173 
din 11 septembrie 2020 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019, 
Hotărârii Guvernului nr.477 din 08.07.2020 privind alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea 
programelor raionale de granturi, Hotărârilor de Guvern nr.620 din 12.08.2020, nr.654 din 
26.08.2020, nr.731  din 30.09.2020, nr.865 din 09.12.2020, nr. 895 din 14.12.2020 cu privire la 
alocarea mijloacelor financiare, Hotărârii Guvernului nr.896 din 14.12.2020 privind repartizarea și 
redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2020, Deciziilor 
Consiliului raional nr.4/20 din 13.08.2020, nr.5/10 din 19.11.2020 cu privire la alocarea mijloacelor 
financiare, Dispozițiilor președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de 
rezervă al Consiliului rational 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 
5393,3 mii lei și a părții de cheltuieli în sumă de 6565,5  mii lei. 
       Modificarea părții de venituri a bugetului raional în sumă totală de 5393,3 mii lei (tabelul 2 la 
nota explicativă), se explică prin redistribuirea sumei de 5,0 mii lei de la încasări de la prestarea 
serviciilor cu plată, tabăra „Codreanca”, Direcția educație, la plata pentru locațiunea bunurilor 
patrimoniului public. De asemenea, au fost majorate veniturile colectate la plata pentru locațiunea 
bunurilor patrimoniului public în sumă de 2,5 mii lei pe gimnaziul „Ion Vatamanu”, Pîrlița. Donațiile 
voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne au fost majorate cu 14,8 mii lei, inclusiv: donații 
de la Federația de fotbal din Moldova liceului teoretic „Elada”, Măcărești în sumă de 9,9 mii lei 
pentru procurarea echipamentului sportiv și donații în cadrul proiectului „Sensibilizare și egalitate 
gen la biblioteca „Dimitrie Cantemir”” în sumă de 4,9 mii lei. 
 Au fost majorate granturile pentru proiecte finanțate din surse externe în sumă de 402,1 mii 
lei, inclusiv: 382,2 mii lei, urmare implementării Proiectului „Patrimoniul cultural-sursă pentru 
dezvoltarea spiritului antreprenorial” (COMOARA) și 19,9 mii lei – Proiectul „Fond comun pentru 
dezvoltarea serviciilor pentru tineri” în cadrul Centrului pentru tineret. 
       Transferurile primite de la bugetul de stat au fost majorate în sumă totală de 4973,9 mii lei, 
inclusiv: au fost alocate suplimentar de la bugetul de stat  alte transferuri curente cu destinație 
generală în sumă de 296,0 mii lei și transferuri curente cu destinație specială de la bugetul de stat 
pentru domeniul „Învățământ” în sumă de 479,0 mii lei în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor 
pentru implementarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, 
inclusiv pentru achitarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele 
activității în anul 2019, alocate prin Hotărârea Guvernului nr.896 din 14.12.2020; transferuri cu 
destinație specială de la bugetul de stat pentru asigurarea și asistența socială în sumă de 1769,0 mii 
lei, inclusiv:1728,0 mii lei constituie mijloacele financiare alocate prin Hotărâri de Guvern din fondul 
de intervenție al Guvernului, pentru acordarea indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-
19 și 41,0 mii lei-mijloace alocate din bugetul de stat în vederea acordării indemnizațiilor unice 
pentru construcția casei sau procurarea spațiului locativ unor categorii de cetățeni; transferuri curente 
cu destinație specială pentru școli sportive în sumă de 109,0 mii lei, în scopul acoperirii parțiale a 
cheltuielilor de personal pentru implementarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare 
în sectorul bugetar; alte transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat în sumă de 80,0 mii lei 
pentru Centrul de Tineret prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 08.07.2020 privind alocarea 
mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale de granturi. 
Transferurile capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile 
bugetelor locale de nivelul II în sumă de 2240,9 mii lei, dintre care 2000,0 constituie mijloacele 
financiare alocate de către  Fondul Ecologic Național pentru apeductul de interconexiune a rețelelor 
orășenești de apă potabilă cu apeductul „Zagarancea-Cornești” și respectiv sumele de 117,5 mii lei și 
123,3 mii lei constituie mijloacele alocate din Fondul de eficiență energetică liceului teoretic 
„V.Alecsandri” și gimnaziului Manoilești. 



       Modificarea cheltuielilor în sumă totală de 6565,5 mii lei se explică prin alocarea mijloacelor 
financiare din soldul format la situația din 31.12.2019 în sumă de 1172,2 mii lei și modificările 
efectuate ce reiese din modificarea părții de venituri în sumă de 4973,9 mii lei: 
       - la subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”  modificarea în sumă totală de  -1000,8 mii lei, 
dintre care:-353,0 mii lei constituie mijloacele redirecționate pentru achitarea contribuției Consiliului 
raional la apeductul de interconectare a rețelelor orășenești de apă potabilă cu apeductul Zagarancea-
Cornești, -290,0 mii lei mijloace redirecționate IMSP Spitalul raional pentru achiziționarea 
generatoarelor și buteliilor de oxigen, -400,0 mii lei au fost redirecționate pentru majorarea 
cuantumului Fondului de rezervă al Consiliului raional, -90,0 mii lei redirecționate    la subprogramul 
3702 „Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor”, 66,6 mii lei au fost alocate prin Hotărârea 
Guvernului nr.896 din 14.12.2020 pentru acoperirea cheltuielilor urmare implementării Legii 
nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în  sectorul bugetar, inclusiv pentru achitarea 
premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019, 20,6 mii 
lei – alocări din Fondul de rezervă al Consiliului raional  pentru efectuarea lucrărilor de întărire a 
digului de protecție pe teritoriul comunei Măcărești și  45,0 mii lei din soldul format la 01.01.2020  
AO „Vece” pentru restaurarea trotuarului de lângă monumentul  din s.Chirileni; 
       -  la subprogramul 0302 „Servicii de suport pentru exercitarea guvernării” 8,8 mii lei constituie 
alocațiile repartizate prin Hotărârea Guvernului nr.896 din 14.12.2020 pentru acoperirea cheltuielilor 
urmare implementării Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în  sectorul 
bugetar,inclusiv pentru achitarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru 
rezultatele activității în anul 2019; 
       -  la subprogramul 0501 „Politici și management în domeniul bugetar fiscal” 39,0 mii lei 
constituie repartizarea alocațiilor de la bugetul de stat prin Hotărârea Guvernului nr.896 din 
14.12.2020; 

- la subprogramul 0802 „Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție” modificări în 
sumă de 222,8 mii lei, dintre care: cu 400,0 mii lei a fost majorat cuantumul Fondului de rezervă prin 
decizia Consiliului raional și -177,2 mii lei au fost alocate prin deciziile Consiliului raional și prin 
dispozițiile președintelui raionului pentru acordarea ajutoarelor materiale,pentru asigurarea 
alimentației lucrătorilor medicali antrenați în tratamentul pacienților cu COVID-19, pentru achitarea 
serviciilor de colectare, transportare și neutralizare a deșeurilor medicale ș.a; 

- la subprogramul 1102 „Raporturi interbugetare cu destinație specială” 1021,2 mii lei 
constituie alocări autorităților publice locale de nivelul I conform deciziilor Consiliului raional pentru 
efectuarea reparațiilor, contribuție la implementarea proiectelor ș.a.;  

- la subprogramul 3104 „Servicii de suport în domeniul apărării naționale” 9,4 mii lei constituie 
alocațiile repartizate prin Hotărârea Guvernului nr.896 din 14.12.2020; 

- la subprogramul 3702 „Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor”  90,0 mii lei –
mijloace redistribuite de la subprogramul 0301;  

- la subprogramele 5001 „Politici și management în domeniul macroeconomic de dezvoltare a 
economiei” 9,1 mii lei constituie repartizarea alocațiilor din bugetul de stat pentru acoperirea 
cheltuielilor de personal; 

- la subprogramul 5009 „Administrarea patrimoniului de stat” -158,0 mii lei au fost direcționate 
prin decizia Consiliului raional nr.7/2 din 17.09.2019 la achitarea dobânzii la creditul angajat ; 

- la subprogramul 6402 „Dezvoltarea drumurilor” modificări în sumă de 108,0 mii lei, mijloace 
alocate prin decizia Consiliului raional nr.4/20 din 13.08.2020 din soldul format la 01.01.2020 pentru 
efectuarea cheltuielilor supraveghere autor la reparația drumurilor; 

- la subprogramul 7503 „Aprovizionarea cu apă și canalizare” modificările în sumă de 2353,0 
mii lei, dintre care: din contul transferurilor capitale cu destinație specială între instituțiile bugetului 
de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II (FEN) - 2000,0 mii lei  și 353,0 mii lei contribuția 
Consiliului raional  la Apeductul de interconectare a rețelelor orășenești de apă potabilă cu Apeductul  
“Zagarancea-Cornești”; 

- la subprogramul 8018 „Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății” 12,0 mii 
lei au fost alocate prin decizia Consiliului raional pentru acordarea ajutorului tinerilor specialiști; 

- la subprogramul 8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii 
sănătății” suma de 382,4 mii lei, redirecționarea de la subprogramul 0301 a mijloacelor financiare 
prin decizia Consiliului raional nr.5/10 din 19.11.2020 IMSP SR Ungheni pentru achiziționarea a 10 



generatoare de oxigen și a 55 butelii de oxigen în sumă totală de 290,0 mii lei;  alocarea prin 
dispozițiile președintelui a mijloacelor financiare Spitalului raional în sumă de 52,4 mii lei pentru 
achitarea serviciilor de colectare, transportare a deșeurilor medicale și 40,0 mii lei pentru 
achiziționarea  inventarului  moale;  

- la subprogramul 8502 „Dezvoltarea în domeniul culturii” 204,1 mii lei, inclusiv: din contul 
granturilor pentru proiecte finanțate din surse externe 382,2 mii lei, urmare implementării Proiectului 
„Patrimoniul cultural-sursă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial” (COMOARA), 4,9 mii lei 
din contul donațiilor în cadrul proiectului „Sensibilizare și egalitate gen la biblioteca „Dimitrie 
Cantemir”” și  -183,0 mii lei constituie mijloacele redistribuite la subprogramul 8814 „Educație 
extrașcolară” în scopul acoperirii cheltuielilor de personal la școlile muzicale inclusiv pentru 
achitarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2019; 

- la subprogramul 8503 „Protejarea și punerea în aplicare a patrimoniului cultural 
național”modificarea în sumă de -49,0 mii lei se explică prin redistribuirea alocațiilor de la acest 
subprogram la  subprogramul 8814 „Educație extrașcolară” în sumă de -51,3 mii lei, pentru 
acoperirea cheltuielilor de personal și 2,1 mii lei   alocații de la bugetul de stat, pentru acoperirea 
cheltuielilor de personal; 

- la subprogramul 8602 „Sport” modificările în sumă de 109,0 mii lei constituie mijloacele 
alocate din bugetul de stat pentru majorarea cheltuielilor de personal angajaților Școlii sportive 
raionale;  

- la subprogramul 8603 „Tineret” modificările în sumă de 99,9 mii lei, inclusiv: 80,0 mii lei 
constituie alocațiile de la bugetul de stat pentru susținerea programelor raionale de granturi și 19,9 
mii lei  din contul granturilor pentru proiecte finanțate din surse externe, Proiectul „Fond comun 
pentru dezvoltarea serviciilor pentru tineri” în cadrul Centrului pentru tineret; 

- la subprogramul 8803 „Învățământ primar” suma de 240,3 mii lei,care au fost alocate din 
componenta raională în baza deciziilor Consiliului raional;  

- la subprogramul 8804 „Învățământ gimnazial” modificări în sumă de 10781,8 mii lei, dintre 
care: au fost alocate din componenta raională 9889,2 mii lei; din venituri colectate 7,5 mii lei; din 
Fondul de eficiență energetică 123,3 mii lei și pentru acoperirea cheltuielilor de personal, inclusiv 
pentru achitarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2019, mijloace financiare în 
sumă de 761,8 mii lei, care au fost alocate parțial prin Hotărârea Guvernului nr.896 din 14.12.2020 și 
prin redistribuirea alocațiilor de la subprogramul 8814 „Educație extrașcolară (Odihna de vară); 

- la subprogramul 8806 „Învățământ liceal” -9656,0 mii lei inclusiv: mijloace distribuite din 
componenta raională instituțiilor de învățământ -11627,9 mii lei;  1498,4 mii lei alocări din 
componenta raională liceelor conform deciziilor Consiliului raional; 117,5 mii lei din Fondul de 
eficiență energetică; 9,9 mii lei din donații de la Federația de fotbal din Moldova și 346,0 mii lei 
mijloace financiare alocate pentru acoperirea cheltuielilor de personal, inclusiv pentru achitarea 
premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2019 ;  

- la subprogramul 8814 „Educație extrașcolară” -121,7 mii lei, din care: -679,7 mii lei 
constituie mijloacele redirecționate pentru acoperirea cheltuielilor de personal a cadrelor didactice 
din gimnazii și licee, 507,1 mii lei mijloace redirecționate de la subprogramele 8815„Curriculum 
școlar” (272,8 mii lei) și de la subprogramul 8502 și 8503 (234,3 mii lei)  pentru acoperirea 
cheltuielilor de personal ale școlilor de arte. Au fost alocate mijloace financiare și prin Hotărârea 
Guvernului nr.896 din 14.12.2020 în sumă de 50,9 mii lei în aceste scopuri; 

- la subprogramul 8815 „Curriculum școlar” suma de -272,8 mii lei constituie mijloacele 
nevalorificate la acest subprogram, redirecționate la subprogramul 8814„Educație extrașcolară”; 

- la subprogramele 9001 „Politici și management în domeniul protecției sociale” și 9006 
Protecție a familiei și copilului  modificările sumelor de respectiv  -24,0 mii lei și -193,0 mii lei 
constituie redistribuirea acestora la subprogramele 9010 „Asistența socială a persoanelor cu necesități 
speciale” și 9012„Protecția socială în cazuri excepționale”, în mărime de respectiv 184,0 mii lei și 
194,0 mii lei, în scopul acoperii cheltuielilor de personal urmare implementării Legii nr.270/2018 
privind sistemul unitar de salarizare în  sectorul bugetar, inclusiv pentru achitarea premiului anual 
personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019. La  subprogramul 9012 
mai sun alocate prin dispozițiile președintelui mijloace financiare în sumă de 45,2 mii lei pentru 
acordarea ajutoarelor financiare. 



- la subprogramul 9009 „Protecția în domeniul asigurării cu locuințe” 41,0 mii lei, mijloace 
financiare alocate prin Hotărârea Guvernului nr.865 din 9 decembrie 2020, pentru acordarea 
indemnizațiilor unice pentru construcția caselor sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea 
caselor vechi unor categorii de cetățeni; 

- la subprogramul 9012 „Protecția socială în cazuri excepționale” 1728,0 mii lei, modificări din 
mijloacele financiare alocate prin Hotărâri de Guvern din fondul de intervenție al Guvernului, pentru 
acordarea indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-19.  
       Modificarea cheltuielilor de personal în sumă totală de 2673,3 mii lei se datorează alocării 
mijloacelor financiare de la bugetul de stat și redistribuirilor pe interior pentru majorarea cheltuielilor 
de personal, urmare implementării Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în  sectorul 
bugetar, inclusiv pentru achitarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru 
rezultatele activității în anul 2019.  
       Urmare modificărilor operate în bugetul raional, partea de venituri constituie 337493,4 mii lei și 
partea de cheltuieli 339848,8 mii lei.   
 
 
 
 
           Șef Direcția finanțe                                                           Tatiana Struc            


