
 

 Proiect 

 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

 

Decizie 

 

         nr.____________                                                                                                          din________________2023 

 

  

 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

      din componenta raională 

 

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.7/3 din 01.12.2022 cu privire la aprobarea bugetului raional 

pentru anul 2023 în a doua lectură, 

 

 

Consiliul raional Ungheni 

 

DECIDE: 

                      

1. Se alocă din componenta raională aprobată pentru anul 2022  suma de 6808,2 mii lei, inclusiv:    

  -  IP LT Sculeni, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice                     2,4 mii lei  

        -   IP Gimnaziul Costuleni, pentru elaborarea proiectului tehnic  privind eficientizarea  

            clădirii gimnaziului                                                                                                                         48,0 mii lei   

        -   IP Gimnaziul „A. Popovici”, s. Boghenii Noi, pentru construcția unui garaj pentru păstrarea  

autobusului școlar al Direcției Educație Ungheni                                                                         299,7 mii  lei 

        -   IP Gimnaziul „A. Popovici”, s. Boghenii Noi, pentru procurare 6 senzori digitali, 3 seturi 

            (fizică, chimie, biologie, geografie)                                                                                               149,4 mii lei  

        -    IP Gimnaziul „V. Badiu”, s. Măgurele, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale  

             cadrelor didactice                                                                                                                            2,0 mii lei  

- IP Gimnaziul Gimnaziul „Gaudeamus”,s. Petrești, pentru procurarea și instalarea becurilor  

      LED în sala de festivități                                                                                                               45,8 mii lei  

- Complex Educațional Gimnaziul - Grădiniță „Vladimir Cimpoieș”, s. Buciumeni, pentru  

Procurarea unei table interactive și 14seturi de senzorilor digitali (informatică, fizică,  

geografie  și biologie  )                                                                                                               227,5 mii lei  

- IP Gimnaziul Bumbăta, pentru procurarea a 6 senzori digitali cu interfață și SOFT de  

      prelucrare, analiză și interpretare a datelor (fizică, geografie  și biologie )                                161,3 mii lei 

- IP Gimnaziul Alexeevca, pentru compensarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice      11,3 mii lei  

- IP Gimnaziul Alexeevca, pentru procurarea și instalarea a două cazane                                     120,3 mii lei  

- IP Gimnaziul Gherman, pentru procurarea plafoanelor de iluminat și instalarea lor  

în sălile de clasă                                                                                                                            198,3 mii lei  

- Complex Educațional Gimnaziul - Grădiniță Sinești, pentru procurare  a 14 seturi de 

      senzori digitali la laboratoarele de biologie, chimie și fizică                                                        184,0 mii lei  

- IP Gimnaziul Cornești, pentru procurarea a 10 seturi de senzori digitali necesari pentru  

organizarea și desfășurarea procesului educațional la laboratoarele  

de biologie, chimie și fizică                                                                                                          183,5 mii lei  

-  Complex Educațional Gimnaziul - Grădiniță „Vladimir Cimpoieș”, s. Buciumeni, pentru  

construcția unui garaj pentru păstrarea autobusului școlar                                                          299,7 mii lei    

- IP Gimnaziul „Andrei Chivriga”, s. Valea Mare, pentru efectuarea lucrărilor de reparație  

în sala de sport                                                                                                                              299,2 mii lei  

- IP Gimnaziul Morenii Noi, pentru compensarea cheltuielilor de transport public al elevilor  

din instituție                                                                                                                                    30,0 mii lei  

- IP Gimnaziul Morenii Noi, pentru procurarea setului de senzori digitali pentru laboratoarele  

de chimie, biologie, fizică, geografie                                                                                            183,0 mii lei  

-  IP Gimnaziul Morenii Noi, pentru lucrări de amenajare acces pavaje în gimnaziu                    260,0 mii lei    

- IP Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, or. Cornești,  pentru compensarea cheltuielilor de  



transport ale  cadrelor didactice                                                                                                       4,6 mii lei 

- IP Gimnaziul Bumbăta, pentru lucrări de reparație a anexei de acces                                          299,4 mii lei     

- IP Gimnaziul „Andrei Chivriga”, s. Valea Mare, pentru procurarea unei table interactive           53,0 mii lei  

- IP Gimnaziul „Andrei Chivriga”, s. Valea Mare, pentru procurarea inventarului sportiv 

      pentru filiala Buzduganii de Sus                                                                                                    24,5 mii lei  

-  Complex Educațional Gimnaziul - Grădiniță Negurenii Vechi, pentru reparația parțială  

 a acoperișului edificiului gimnaziului                                                                                          516,3 mii lei  

-  Complex Educațional Gimnaziul - Grădiniță Hîrcești, pentru reparația acoperișului blocului  

 din dreapta a gimnaziului                                                                                                             299,9 mii lei   

-  IP Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, or. Cornești,  pentru lucrări de reabilitare a cazangeriei  

și instalarea celui de al doilea cazan                                                                                             222,4 mii lei  

- IP Gimnaziul Cetireni, pentru  compensarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice          10,4 mii lei  

- IP Gimnaziul „Paul Mihai”, s. Cornova, pentru construcția unui garaj pentru păstrarea  

autobusului școlar al Direcției Educație Ungheni                                                                         299,7 mii lei  

- IP Gimnaziul „Andrei Chivriga”, s. Valea Mare, pentru procurarea a 4 table interactive             124,4 mii lei  

- IP Gimnaziul „Vasile Badiu”, s. Măgurele, pentru procurarea a 7 senzori digitali pentru  

laboratoarele de fizică, chimie și biologie                                                                                    224,7 mii lei  

- IP Gimnaziul Semeni, pentru  procurarea a 7 senzori digitali pentru laboratoarele de fizică,  

chimie, biologie și geografie și stație meteo                                                                                 117,3 mii lei  

-  IP Gimnaziul Cioropcani, pentru procurarea unei table interactive și a10 senzori digitali 

 pentru disciplinele informatică, fizică, geografie și biologie                                                      215,2 mii lei    

- Complex Educațional Gimnaziul - Grădiniță Hîrcești, pentru  procurarea  a 10 senzori 

 digitali pentru laboratoarele de fizică, chimie, biologie și geografie, interfață, electrozi           239,9 mii lei  

- IP Gimnaziul  Cetireni, pentru acoperirea cheltuielilor de audit energetic,proiectul tehnic și  

servicii de elaborare a setului de acte pentru lucrări de izolare a pereților exterior                    215,9 mii lei  

- IP Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, or. Cornești,  pentru procurarea a 11 senzori digitali  

 pentru laboratoarele de fizică, chimie, biologie și geografie                                                      228,2 mii lei 

- IP Gimnaziul Frăsinești, pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice      6,9 mii lei 

-  IP Gimnaziul „Paul Mihai”, s. Cornova, pentru procurarea a 6 senzori digitali în                       

               pentru laboratoarele de fizică, chimie, biologie și geografie                                                       149,4 mii lei                                                                                             

- IP Școala Primară Năpădeni, pentru finisarea lucrărilor de pavare din fața școlii                           74,7 mii lei 

- IP Gimnaziul Bumbăta, pentru servicii de reparații curente a rețelei electrice și  

corpuri de iluminat în gimnazii                                                                                                      60,2 mii lei 

- IP Gimnaziul Mănoilești, pentru   procurarea a 13 senzori digitali pentru laboratoarele  

de fizică, chimie, biologie și geografie                                                                                        238,3 mii lei 

- IP Gimnaziul „Pavel Buruiană”, s. Condrătești, pentru schimbarea geamurilor  

în sala de sport                                                                                                                               85,5 mii lei 

-  IP Gimnaziul „Pavel Buruiană”, s. Condrătești, pentru procurarea inventarului  

sportiv                                                                                                                                            29,9 mii lei 

- IP Gimnaziul „Pavel Buruiană”, s. Condrătești, pentru procurarea a două  

proiectoare                                                                                                                                      25,0 mii lei 

- IP Gimnaziul „Alexandru Groapă”, s.Chirileni, pentru renovarea cazangeriei                             294,8 mii lei  

- IP Gimnaziul „Andrei Chivriga”, s. Valea Mare, pentru elaborarea raportului de  

audit energetic al instituției                                                                                                             42,3 mii lei 

 

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

 

3. 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 

 

     Șef  Direcție educație                                                                                                         Iulia Pancu 

 


