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                                                                              DECIZIE  

  

nr. 6/14                                                                              din 28.10.2021 

 
 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  2211,5  mii lei, inclusiv pentru cheltuieli 

salariale:    

- IP,, Gimnaziul Alexeevca” pentru cheltuieli curente                                                                          143,4 mii lei 

- IP „Gimnaziul ”A.Popovici””, s.Boghenii Noi pentru cheltuieli curente                                           120,9 mii lei   

- IP„Gimnaziul Buciumeni” pentru cheltuieli curente                    73,6 mii lei 

- IP„Gimnaziul Chirileni” pentru cheltuieli curente                               145,5 mii lei   

- IP„Gimnaziul Cioropcani”  pentru cheltuieli curente                    72,1 mii lei   

- IP„Gimnaziul Stolniceni”   pentru cheltuieli curente      100,8 mii lei 

- IP„Gimnaziul ”P.Buruiană””, s.Condrătești  pentru cheltuieli curente                175,2 mii lei 

- IP”Gimnaziul Cornești” pentru cheltuieli curente                               65,5 mii lei 

- IP„Gimnaziul ”Paul Mihail””, s.Cornova pentru cheltuieli curente      85,1 mii lei 

- IP„Gimnaziul Hîrcești”   pentru cheltuieli curente        80,9 mii lei 

- IP„Școala Primară ”Drujba”” pentru cheltuieli curente        79,0 mii lei 

- IP„Gimnaziul Frăsinești” pentru cheltuieli curente         43,2 mii lei 

- IP„Gimnaziul ”V.Badiu””, s. Măgurele pentru cheltuieli curente                  185,8 mii lei 

- IP„Școala Primară ”Năpădeni” pentru cheltuieli curente         96,8 mii lei 

- IP„Gimnaziul Negurenii Vechi”  pentru cheltuieli curente     106,2 mii lei 

- IP„Gimnaziul ”Gr.Vieru”” s.Țighira pentru cheltuieli curente        64,5 mii lei 

- IP„Gimnaziul Rădenii Vechi” pentru cheltuieli curente        75,0 mii lei  

- IP„Gimnaziul Gherman” pentru cheltuieli curente       151,3 mii lei  

- IP„Gimnaziul Sinești” pentru cheltuieli curente        141,0 mii lei 

- IP„Gimnaziul Teșcureni”  pentru cheltuieli curente      122,6 mii lei 

- IP„Gimnaziul Grăseni” pentru cheltuieli curente         22,1 mii lei  

- IP„Gimnaziul Unțești” pentru cheltuieli curente          20,3 mii lei 

- IP„Gimnaziul Buzduganii de Sus” pentru cheltuieli curente        40,7 mii lei 

 

2. Se alocă mijloace financiare pentru capitalul social instituției publice 

 ,,Tabăra de odihnă Sănătatea ”, 

  din mijloace prevăzute la alte cheltuieli ale aparatului  președintelui                                                            5,0 mii lei 

 

3. Se alocă din componenta raională aprobată pentru anul 2021  suma de 1612,6 mii lei, inclusiv  :    

 

 



 

 

 

 

 

    -      IP„Gimnaziul ,,Andrei Chivriga", s. Valea Mare în scopul elaborării proiectului de  

            reconstrucție a acoperișului școlii          30,0 mii lei 

-   IP Ș.P.„Spiridon Vangheli” pentru achiziționarea unui frigider și 2 table interactive                      145,9 mii lei 

- IP „Gimnaziul ,,Pavel Buruiană", s.Condrătești pentru renovarea cazangeriei din  instituție           294,0 mii lei 

- IP „Gimnaziul ,,Gaudeamus", s.Petrești pentru dotarea cantinei din instituție                        59,4 mii lei 

- IP„ LT „A.Mateevici”,s.Pîrlița pentru panouri interactive, tablă ceramică videoproiector și  

            7 laptopuri                           257,0mii lei 

- IP„Gimnaziul  Semeni”  pentru procurarea a 10 calculatoare                                      107,9 mii lei 

- IP„Gimnaziul Stolniceni” pentru procurarea a unei table interactive      48,5 mii lei 

- IP„Gimnaziul ,,Vasile Badiu", s.Măgurele pentru procurarea a două table interactive       97,0 mii lei 

- IP„Gimnaziul Buzduganii de Sus” pentru procurarea a două table interactive și microscop   54,0 mii lei 

- IP„Gimnaziul  Zagarancea” pentru schimbarea ușilor din termopan                  256,2 mii lei 

- IP„Gimnaziul ,,M.Savciuc”, s.Bușila pentru reparația sălii de festivități    168,0 mii lei 

-  IP„Gimnaziul Chirileni” pentru reconstrucția  coșului de fum la cazangeria instituției                      94,7 mii lei 

 

 

4. Se alocă din Fondul de rezervă al Consiliului raional, IMSP SR Ungheni  pentru achitarea sistemelor 

     complet  de accesorii pentru oxigenare                                                                                                      50,4 mii lei           

 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 

 
 


