
 

 Proiect 

                                                           CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

 

Decizie 

 

         nr.____________                                                                                                          din________________2022 

 

 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, art.10(3); Legii finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.60; HG 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.7/2 din 16.12.2021 cu privire la aprobarea bugetului raional 

pentru anul 2022 în a doua lectură, 

 

Consiliul raional Ungheni 

 

DECIDE: 

                      

1.Se alocă din componenta raională aprobată pentru anul 2022  suma de 8348,9 mii lei, inclusiv: 

 

 Pentru acoperirea cheltuielilor de personal suma  de 3035,5 mii lei inclusiv: 

 

- IP Gimnaziul Sinești                                                                                                373,5 mii lei 

- IP Gimnaziul Bumbăta                                                                                            161,6 mii lei 

- IP Gimnaziul „Grigore Vieru”, s.Țîghira                                                                    94,7 mii lei 

- IP Gimnaziul Cornești                                                                                                99,5 mii lei 

- IP Gimnaziul „Paul Mihail”, s.Cornova                                                                      41,3 mii lei 

- IP Gimnaziul Zagarancea                                                                                           30,5 mii lei 

- IP Gimnaziul „D.Cantemir”, or.Cornești                                                                     41,8 mii lei 

- IP Gimnaziul Stolniceni                                                                                            128,4 mii lei 

- IP Ș.P.- Gr. Drujba                                                                                                   126,0 mii lei 

- IP Gimnaziul Cioropcani                                                                                            64,1 mii lei 

- IP Gimnaziul Negurenii Vechi                                                                                    28,4 mii lei 

- I.P. Ș.P. Năpădeni                                                                                                      63,3 mii lei 

- IP Gimnaziul „V.Vasilache”, s.Unțești                                                                      106,9 mii lei 

- IP Gimnaziul „Al.Groapă”, s.Chirileni                                                                       153,8 mii lei 

- IP Gimnaziul Frăsinești                                                                                               71,0 mii lei 

- IP Gimnaziul Hîrcești                                                                                                 168,9 mii lei 

- IP Gimnaziul „Vladimir Cimpoieș”, s.Buciumeni                                                        174,6 mii lei 

- IP Gimnaziul Rădenii Vechi                                                                                       149,6 mii lei 

- IP Gimnaziul „Pavel Buruiană”, s.Condrătești                                                              65,0 mii lei 

- IP Gimnaziul Gherman                                                                                              157,9 mii lei 

- IP Gimnaziul „Anatol Popovici”, s.Boghenii Noi                                                          50,1 mii lei 

- IP Gimnaziul „Vasile Badiu”, s.Măgurele                                                                     79,2 mii lei 

- IP Gimnaziul Teșcureni                                                                                              157,0 mii lei 

- IP Gimnaziul „A.Tamazlîcaru”, s.Grăseni                                                                     74,8 mii lei 

- IP Gimnaziul Morenii Noi                                                                                           135,6 mii lei 

- IP Gimnaziul Alexeevca                                                                                              238,0 mii lei 

 

 Pentru acoperirea cheltuielilor pentru resursele termoenergetice suma de 216,0 mii lei, inclusiv: 

 

- IP ȘP Năpădeni, pentru procurarea a 6 tone de cărbuni                                                      66,0 mii lei                                                                          

- IP Gimnaziul Hîrcești  pentru energie termica                                                                        150,0 mii lei  

 

 Pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice suma de 45,5 mii lei, inclusiv: 

 



- IP Gimnaziul Stolniceni                                                                                                       1,8 mii lei  

- IP Gimnaziul Cetireni                                                                                                          5,6 mii lei  

- IP Gimnaziul „D.Cantemir”, or.Cornești                                                                              3,5 mii lei  

- IP Gimnaziul Morenii Noi                                                                                                   7,4 mii lei  

- IP Gimnaziul „Pavel Buruiană”, s.Condrătești                                                                      5,8 mii lei  

- IP Gimnaziul „Gaudeamus”, s. Petrești                                                                                1,0 mii lei  

- IP Gimnaziul Zagarancea                                                                                                     6,2 mii lei  

- IP Gimnaziul Mănoilești                                                                                                       4,7 mii lei 

- IP LT „Al.Mateevici”,s.Pîrlița                                                                                              9,5 mii lei 

 

 Pentru acoperirea cheltuielilor de dotare și efectuare a reparațiilor suma de 5052,0 mii lei, inclusiv:  

 

- IP LT „Al. Pușkin”, mun. Ungheni, pentru efectuarea lucrărilor de reparație a  

sistemului de încălzire                                                                                                         67,2 mii lei  

- IP Gimnaziul Zagarancea, pentru lucrările de curățire a sistemului de încălzire  

cu revizuirea conductelor și instalațiilor interioare                                                                84,9 mii lei  

- IP Gimnaziul Bumbăta, pentru procurarea literaturii artistice                                                15,0 mii lei  

- IP Gimnaziul Bumbăta, pentru lucrările de curățire a sistemului de încălzire cu  

montarea pompei de retur                                                                                                   156,4 mii lei  

- IP Gimnaziul Hîrcești, pentru lucrările de curățire a sistemului de încălzire cu  

             revizuirea conductelor și instalațiilor interioare                                                                  142,6 mii lei  

      -      IP Gimnaziul Cetireni, pentru dotarea laboratoarelor                                                           79,8 mii lei  

      -      IP Gimnaziul Morenii Noi, pentru construcția gardului                                                      163,6 mii lei  

      -     IP LT „Al.Mateevici”,s.Pîrlița, pentru procurarea și instalarea cazanului și a  

coșului de fum                                                                                                                   185,0 mii lei  

- IP Gimnaziul Gherman, pentru dotarea cabinetelor                                                               72,2 mii lei 

- IP Gimnaziul „V.Vasilache”, s.Unțești, pentru procurarea stației meteo și utilaj                     66,2 mii lei 

- IP Gimnaziul „Al.Groapă”, s.Chirileni, pentru procurarea stației meteo                                 79,8 mii lei 

- IP Gimnaziul „Al.Groapă”, s.Chirileni, pentru renovarea sistemului de iluminare  

              în sala de sport                                                                                                                   46,3 mii lei 

- IP Gimnaziul Frăsinești, pentru procurarea a două table interactive                                      101,0 mii lei 

- IP Gimnaziul Mănoilești, pentru achitarea lucrărilor de montare și amenajare a  

              terenului de minifotbal                                                                                                      147,0 mii lei 

- IP Gimnaziul „A.Chivriga”, s.Valea-Mare, pentru dotarea laboratoarelor de fizică,  

              chimie și biologie                                                                                                                71,5 mii lei  

- IP Gimnaziul „Grigore Vieru”, s.Țîghira, pentru lucrări de instalare a coșului de fum             99,4 mii lei  

- IP Ș.P. Năpădeni, pentru reparația pavajului din fața școlii                                                     45,1 mii lei  

- IP Gimnaziul Florițoaia Nouă, pentru construcția unui garaj                                                   299,7 mii lei  

- IP LT „Al.Mateevici”,s.Pîrlița, pentru procurarea mobilierului școlar                                        249,0 mii lei  

- IP Gimnaziul „Savciul Mihail”, s.Bușila, pentru dotarea laboratoarelor de fizică,  

        biologie și chimie                                                                                                                         157,4 mii lei  

- IP Gimnaziul Negurenii Vechi, pentru procurarea mobilierului școlar                                      199,2 mii lei 

- IP LT „M.Eminescu”, mun. Ungheni, pentru dotarea laboratoarelor de fizică și bilogie              233,1 mii lei 

- IP Gimnaziul Zagarancea, pentru procurarea mobilierului școlar                                              250,0 mii lei 

- IP Gimnaziul „Gaudeamus”, s. Petrești, pentru procurarea a 4 table interactive                        239,5 mii lei 

- IP Gimnaziul Alexeevca, pentru dotarea instituției cu tehnică de calcul                                      66,2 mii lei 

- IP LT Sculeni, pentru construcția unui garaj                                                                                 299,7 mii lei 

- IP Gimnaziul Alexeevca, pentru dotarea instituției cu materiale didactico-tehnice                   160,5 mii lei 

- IP Gimnaziul Rădenii Vechi, pentru procurarea mobilierului școlar                                         283,1 mii lei 

- IP LT „Elada”, s.Măcărești, pentru construcția unui garaj                                                            299,9 mii lei 

- IP Gimnaziul Hîrcești, pentru construcția unui garaj                                                                  299,7 mii lei 

- IP Gimnaziul Rădenii Vechi, pentru a procura o stație meteo la geografie                                  42,9 mii lei 

- IP Gimnaziul Mănoilești, pentru construcția unui garaj                                                             299,9 mii lei 

- I.P. Ș.P. Năpădeni pentru procurarea a unei table interactive                                                  49,2 mii lei 

 

 

2. Se  micșorează cuantumul fondului de rezervă de la suma de 700,0 mii lei aprobate în bugetul raional 

      pentru anul 2022 la suma de 566,7 mii lei, suma de 37,6 mii lei se atribuie la excedentul bugetar. 

 



3.  Din excedentul bugetar format, se alocă ÎM „Centrul Stomatologic” pentru majorarea capitalului statutar                                                   

37,6 mii lei. 

 

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

 

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

 

 

 Preşedintele şedinţei     ____________________ 

 

Contrasemnează: 

 

                     Secretarul Consiliului raional                                    Rodica Liţcan 

 

 Şef Direcţia finanţe                                                                          Tatiana Struc 

 

        Şef Secție juridică şi resurse umane                                                              Valentina Pascaru 


