
Notă explcativă la proiectul deciziei 

„Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional Ungheni 

pentru anul 2021 în a doua lectură” 

 
       Pe parcursul perioadei de gestiune au fost operate modificări și completări în baza Hotărârilor 

Guvernului nr.11 din 27.01.2021și nr.40 din 30.03.2021 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, 

deciziilor Consiliului raional nr.2/2 din 25.02.2021 cu privire la executarea bugetului raional pentru 

anul 2020, nr.2/20 din 25.02.2021 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, dispozițiilor 

președintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional 

și modificărilor efectuate de 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 

1887,0 mii lei și a părții de cheltuieli în sumă de 6978,1  mii lei. 

       Modificarea părții de venituri a bugetului raional în sumă totală de 1887,0 mii lei (tabelul 2 la 

nota explicativă), se explică prin majorarea încasărilor de la prestarea serviciilor cu plată în sumă 

totală de 57,0 mii lei, inclusiv: 45,0 mii lei constituie încasările de la prestarea serviciilor cu plată la 

gimnaziul Manoilești pentru alimentarea elevilor claselor V-IX și 12,0 mii lei - gimnaziul 

„A.Popovici”, s.Boghenii Noi. De asemenea, au fost majorate veniturile colectate la plata pentru 

locațiunea bunurilor patrimoniului public în sumă de 61,5 mii lei, inclusiv: pe gimnaziul Hîrcești-

55,5 mii lei și școala primară Năpădeni-6,0 mii lei. Donațiile voluntare pentru cheltuieli curente din 

surse interne au fost majorate cu 16,5 mii lei, liceul teoretic „Elada”, Măcărești, în cadrul proiectului 

„Împreună putem opri violența împotriva copiilor” și 24,0 mii lei-donații voluntare pentru cheltuieli 

capitale din surse interne pentru implementarea proiectului „Rolul calculatorului în activitatea 

educațională”, gimnaziul Negurenii Vechi. 

       Transferurile primite de la bugetul de stat au fost majorate în sumă de 1728,0 mii lei, și anume: 

transferurile  curente cu destinație specială pentru asigurarea și asistența socială, alocate prin hotărâri 

de guvern, pentru acordarea indemnizațiilor unice personalului medical infectat cu COVID-19.  

       Modificarea cheltuielilor în sumă totală de 6978,1 mii lei se explică prin alocarea mijloacelor 

financiare din soldul format la situația din 31.12.2020 în sumă de 5091,1 mii lei și modificările 

efectuate ce reiese din modificarea părții de venituri în sumă de 1887,0 mii lei. 

       - la subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”  modificarea în sumă totală de  -1542,4 mii lei, 

dintre care: -1717,4 mii lei constituie mijloacele redirecționate pentru implementarea proiectelor: 

„Monitorizarea și protecția comună a mediului în Bazinul Mării Negre” (-592,4 mii lei), 

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

“Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecției 

civile pentru sporirea rezistenței localităților rurale” (-475,0 mii lei); redirecționarea sumei de -250,0 

mii lei pentru modificarea cuantumului Fondului de rezervă; alocarea mijloacelor financiare din 

soldul format la situația din 01.01.2021 în sumă totală de 425,0 mii lei, prin decizia Consiliului 

raional nr.2/20 din 25.02.2021  ; 

- la subprogramul 0802 „Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție” modificări în 

sumă de -301,0 mii lei, dintre care: cu 250,0 mii lei a fost majorat cuantumul Fondului de rezervă al 

Consiliului raional și - 551,0 mii lei au fost alocate prin deciziile Consiliului raional și prin 

dispozițiile președintelui raionului pentru acordarea ajutoarelor materiale (116,0 mii lei); pentru 

procurarea concentratoarelor de oxigen IMSP Spitalul raional Ungheni, în legătură cu situația 

epidemiologică (250,0 mii lei) și 185,0 mii lei pentru aplicarea la programul de asistență tehnică 

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

IGSUI al MAI; 

- la subprogramul 1102 „Raporturi interbugetare cu destinație specială” 3251,2 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 3702 „Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor”  1900,5 mii lei, 

dintre care: 333,1 mii lei  din soldul proiectului „Monitorizarea și protecția comună a mediului în 

bazinul Mării Negre” (ALERT) la situația din 01.01.2021 pentru utilizarea acestora în anul curent și 

1567,4 mii lei mijloace alocate prin decizia Consiliului raional nr.2/20 din 25.02.2021pentru 



implementarea proiectelor: „Monitorizarea și protecția comună a mediului în Bazinul Mării Negre” 

(592,4 mii lei), “Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele 

apei și protecției civile pentru sporirea rezistenței localităților rurale” (475,0 mii lei) și aplicarea la 

programul de asistență tehnică oferit de către Guvernul SUA pentru construcția/reconstrucția a 

unităților de pompieri și salvatori IGSUI al MAI (500,0 mii lei); 

- la subprogramul 7503 „Aprovizionarea cu apă și canalizare” modificările în sumă de 866,0 

mii lei, dintre care: alocate prin decizia Consiliului raional pentru implementarea proiectului 

Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea-Cornești 216,0 mii lei și 650,0 mii lei 

pentru implementarea proiectului „Interconectarea apeductului Zagarancea-Cornești la ÎM „Apă-

Canal””; 

- la subprogramul 8018 „Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății” 100,0 

mii lei au fost alocate prin decizia Consiliului raional, pentru procurarea amestecurilor lactate pentru 

copiii de vârstă fragedă (0-12 luni) din familii social vulnerabile; 

- la subprogramul 8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii 

sănătății” suma de 314,4 mii lei, mijloace alocate din Fondul de rezervă al Consiliului raional pentru 

procurarea concentratoarelor de oxigen IMSP Spitalul raional Ungheni în sumă de 250,0 mii lei, 

mijloace alocate din bugetul raional pentru efectuarea reparațiilor și dotarea Centrelor de sănătate în 

sumă de 64,4 mii lei;  

- la subprogramul 8502 „Dezvoltarea în domeniul culturii” 186,4 mii lei, inclusiv: 39,0 mii lei 

constituie mijloacele alocate din soldul format la situația din 01.01.2021 la proiectul finanțat din 

surse externe „Patrimoniul cultural-sursă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în Bazinul Mării 

Negre” (COMOARA), 137,4 mii lei contribuția Consiliului raional la implementarea proiectului sus 

numit și 10,0 mii lei pentru editarea unei cărți; 

- la subprogramul 8803 „Învățământ primar” suma de 456,0 mii lei, mijloace financiare alocate 

din componenta raională în baza deciziei Consiliului raional;  

- la subprogramul 8804 „Învățământ gimnazial” modificări în sumă de 5654,7 mii lei, dintre 

care: au fost alocate din componenta raională instituțiilor de învățământ 4018,2 mii lei, Direcției 

educație pentru procurarea unei unități de transport 1500,0 mii lei și din venituri colectate 136,5 mii 

lei;  

- la subprogramul 8806 „Învățământ liceal” –5951,7 mii lei inclusiv: mijloace distribuite din 

componenta raională instituțiilor de învățământ -6468,0 mii lei ; 499,8 mii lei alocări din componenta 

raională liceelor conform deciziilor Consiliului raional; 16,5 mii lei  din donații pentru cheltuieli 

curente  ;  

- la subprogramul 8814 „Educație extrașcolară” 200,0 mii lei, constituie mijloacele alocate prin 

decizia Consiliului raional pentru reparația imobilului din tabăra “Pro-Sănătate”; 

- la subprogramul 9012 „Protecția socială în cazuri excepționale” 116,0 mii lei constituie 

mijloacele financiare alocate din Fondul de rezervă al Consiliului raional pentru acordarea ajutoarelor 

financiare unice; 

- la subprogramul 9019 „Protecția socială a unor categorii de cetățeni” 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.  

       Urmare modificărilor operate în bugetul raional, partea de venituri constituie 339128,1 mii lei și 

partea de cheltuieli 341474,6 mii lei.   
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