
 

 Proiect 

 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

 

Decizie 

 

         nr.____________                                                               din________________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 componenta raională aprobată pentru anul 2021  suma de  3124,9   mii lei, inclusiv:    

- IP,, Gimnaziul Alexeevca” pentru cheltuieli curente                                                                          117,6 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Chirileni”  pentru cheltuieli curente                                83,9 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Cioropcani”  pentru cheltuieli curente                               340,3mii lei 

- IP „ Gimnaziul ”P.Buruiană””  s.Condrătești  pentru cheltuieli curente                              24,2 mii lei 

- IP „ Gimnaziul ”P.Mihail””  s. Cornova pentru cheltuieli curente                             301,8 mii lei 

- IP „ Școala-grădinița Primară Drujba”  pentru cheltuieli curente                              79,7 mii lei 

- IP „ Gimnaziul ”V.Badiu”” s. Măgurele  pentru cheltuieli curente                             148,3 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Morenii Noi”  pentru cheltuieli curente                              206,4 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Năpădeni”  pentru cheltuieli curente                              120,4 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Negurenii Vechi”  pentru cheltuieli curente                                                                42,6  mii lei 

- IP „ Gimnaziul ”Gr.Vieru”” s. Țighira  pentru cheltuieli curente                               19,0 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Gherman”  pentru cheltuieli curente                                39,4 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Sinești”  pentru cheltuieli curente                                           413,4 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Teșcureni”  pentru cheltuieli curente                              352,2 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Grăseni”  pentru cheltuieli curente                              151,5 mii lei 

- IP „ Gimnaziul Buzduganii de Sus”  pentru cheltuieli curente                                         684,2 mii lei 

                         

2. Se  alocă din soldul format la 01.01.2021 în urma executării bugetului raional pentru anul 2021 suma de 75,0 mii 

lei, inclusiv: 

- 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”                                                               75,0 mii lei 

              

 

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

 

4. 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 

  Şef Secție juridică şi resurse umane                                                                    Mariana Pisarciuc 


