
 

 

 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. 6/12                                                                   din 28.10.2021 

 
 Cu privire la redirecționarea 

     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; 

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 diminuează mijloacele financiare în sumă de 500,0 mii lei aprobate în buget, inclusiv din bugetul : 

- Direcției generale asistență socială și protecție a familiei                                          200,0 mii lei 

- Direcției finanțe                                                                                                            25,0 mii lei     

- Secției Cultură și Turism                                                                                             110,9 mii lei    

- Direcția Educație                                                                                                           90,6 mii lei 

- Secția economie și reforme                                                                                           29,4 mii lei 

- Direcția agricultură  și alimentație                                                                               44,1 mii lei     

      

2. Se redirecționează mijloacele financiare diminuate în sumă de 500,0 mii lei pentru cofinanțarea 

Proiectului ,, Îmbunătățirea  calității și capabilității acțiunilor comune de urgență în zona 

transfrontalieră” 2 SOFT/4.2/146” 

3. Se redirecționează mijloacele financiare în sumă de 2165,9 mii lei prevăzute pentru organizarea 

odihnei de vară a copiilor și adolescenților  prevăzute în bugetul anul 2021: 

a) Consiliului raional : 

- Lucrări interioare de demolare a izolatorului                                                                  107,0 mii lei   

- Lucrări de montare a instalațiilor electrice interioare la izolator                                     54,5 mii lei 

- Lucrări de construcție a sistemei de ventilare și de placare 

a tavanului cu plăci gipscarton a băii                                                                              297,6 mii lei 

- Lucrări de montare a rețelelor electrice interioare                                                          292,0 mii lei 

- Construcția împrejmuirilor metalice(gard)                                                                     517,5 mii lei 

b) Instituțiilor de învățământ: 

- IP„Gimnaziul Mănoilești”, pentru construcția unui teren de sport  

       multifuncțional                                                                                                                300,0 mii lei 

- IP„Gimnaziul Sinești”, pentru lucrări de reparație capitală a cantinei școlare                299,6 mii lei 

- IP„Gimnaziul Negurenii Vechi”, pentru schimbarea ușilor la sălile de clasă                 197,7 mii lei 

- IP„L.T. „A. Mateevici””, s.Pîrlița, pentru amenajarea teritoriului instituției                  100,0 mii lei 

4. Se redirecționează mijloacele financiare în sumă de 20,0 mii lei din bugetul Direcției agricultură și 

alimentație, AO„Asociația istoricilor Nicolae Iorga” din raionul Ungheni și Consiliul raional 

Ungheni, pentru  instalarea a 10 plăci comemorative în memoria eroilor martiri căzuți în războiul din 

Transnistria.          

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

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, președintele raionului. 

 

                Preşedintele şedinţei                                                      Oleg BELBAS 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 


