
 

 Proiect 

 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

 

Decizie 

 

         nr.____________                                                                                                          din________________2023 

 

 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.7/3 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 mijloacele aprobate pentru implementarea proiectelor pentru anul 2023 suma de 1135,3 mii lei: 

- Consiliului Raional Ungheni, contribuție pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea calității  

       și capabilității acțiunilor de urgență comune din zona transfrontalieră”, prin achiziționarea  

       echipamentului de salvare                                                                                                         725,3 mii lei  

- Consiliului Raional Ungheni, pentru organizarea a focus-grupurilor și networking pentru 

       implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră  

       Ungheni-Iași”                                                                                                                            410,0 mii lei  

2.   Se redirecționează din mijloacele aprobate pentru implementarea proiectelor pentru 

 anul 2023 pentru reparația subsolului situat pe str. Națională 11 (destinație arhivă) suma de         254,6 mii lei  

 

3.  Se  alocă din soldul format la 31.12.2022 în urma executării bugetului raional pentru anul 2022 suma de 

2801,3 mii lei, inclusiv:  

- Consiliului Raional Ungheni, alocarea mijloacelor financiare la obiectul ”Interconectarea apeductului  

       Zagarancea - Cornești cu rețelele orășenești”                                                                              782,2 mii lei  

- Consiliului Raional Ungheni, alocarea mijloacelor financiare la obiectul ”Extinderea apeductului 

       Zagarancea - Cornești către 5 sate și reabilitarea stației de tratare în mun. Ungheni ”                105,8 mii lei  

- Consiliului Administrativ al Uniunii Veteranilor Războiului din Transnistria, pentru petrecerea  

          zilei comemorării eroilor căzuți pe câmpul de luptă 1991-1992                                                   50,0 mii lei 

   -     Primăriei Costuleni, pentru procurarea unei microcentrale și instalarea ei în grădinița  

      de copii din satul Costuleni                                                                                                           139,0 mii lei  

- Primăriei Florițoaia Veche, pentru servicii de proiectare pentru construcția 

 unor sectoare de străzi locale din s.Florițoaia Veche, r.Ungheni                                                250,0 mii lei 

- Primăriei Mănoilești, pentru reparația capitală a acoperișului grădiniței-creșă Rezina               200,0 mii lei  

- Primăriei Năpădeni, pentru instalarea unei porțiuni de linie de iluminat stradal în  

       mărime de 1,5 km, adiacentă drumului național G88 care merge prin localitate                         150,0 mii lei  

- Primăriei Cornova, pentru finalizarea proiectului „Alimentarea cu apă și canalizare  

        a satului Cornova”                                                                                                                       200,0 mii lei    

- Primăriei Cetireni, pentru acoperirea cheltuielilor la construcția unei porțiuni de drum  

       în varianta albă                                                                                                                             120,0 mii lei  

- Primăria Sinești , pentru susținerea „Caravanei de Paște” în parteneriat 

 cu Fundația ,,Clipa Siderală”                                                                                                         40,5 mii lei  

- Primăriei Pîrlița, pentru finalizarea construcției rețelei de aducțiune a apei potabile către  

       platforma rezervoarelor de apă din s.Pîrlița cu conectarea la apeductul Zagarancea-Cornești    130,0 mii lei  

- Primăriei Valea Mare, pentru conectarea la canalizare a grădiniței-creșe „Licurici”  

      din s. Valea Mare                                                                                                                           100,0 mii lei  

- Organizației pentru apărarea drepturilor slavilor,,VECE”, pentru lucrări capitale a monumentului  

      eroilor căzuți în războiul pentru apărarea Patriei situat în centrul s. Năpădeni și amenajarea  



      teritoriului adiacent monumentului                                                                                               180,0 mii lei  

- Primăriei Unțești, pentru amenajarea scărilor de la intrare în sediul primăriei s. Unțești              51,5 mii lei  

- Primăriei Condrătești, pentru reparația drumului                                                                         150,0 mii lei    

- Primăriei Florițoaia Veche, pentru amenajarea a 7 stații de așteptare la implementarea 

proiectului „Cooperare intercomunitară pentru condiții mai bune de transport  

public în comunitățile r. Ungheni.”                                                                                              132,3 mii lei  

- A.O. Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan, pentru organizarea și desfășurarea celei  

       de a XXXIV aniversare de la încheierea războiului din Afganistan                                             20,0 mii lei                                 

 

4. Se alocă din fondul de rezervă al Consiliului Raional suma de  15,0  mii lei, ajutoare financiare unice, dnei 

      Eni Irina, pentru tratamentul fiicelor nou-născute , tripleți .       

 

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     ____________________ 

 

Contrasemnează: 

              

Secretarul Consiliului raional                                          Rodica Liţcan 

 

Şef Direcţia finanţe                                                                           Tatiana Struc 

 

      Şef Secție juridică şi resurse umane                                                                    Valentina Pascaru 

 


