
                                                                                                                                                                                             Anexa nr.6 
                                                                                                                                                                    la decizia Consiliului  raional                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                    nr. 1/30  din 23.03.2021                                           
 

Repartizarea mijloacelor bugetare 

       1. Din contul soldului liber din 01.01.2021, în sumă totală de  6338285,00 lei, inclusiv: 

       1.1. Centrul de sănătate Sîngerei, pentru procurarea amestecurilor lactate adaptate pentru 

copiii de vîrsta sugarului din familii social-vulnerabile aflați la alimentare artificială, în sumă de 

100000,00 lei. 

       1.2. Aparatul Președintelui raionului, pentru cofinanțarea proiectului „Creșterea 

accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local înntre Județul Iași 

(România) și raionul Sîngerei” (1540000,00 lei) și tranșei de garanție la proiect (rambursabilă) 

(1540000,00 lei), în sumă de 3080000,00 lei. 

       1.3. Aparatul Președintelui raionului, pentru lucrările aferente proiectelor apeductelor 

magistrale “Radoaia – Izvoare - Drăgănești – Cotiujenii-Mici” (102063,00 lei) și „Sîngerei – 

Grigorăuca – Copăceni - Prepelița” (118225,00 lei), în sumă totală de 220288,00 lei. 

       1.4. Subdiviziunile Consiliului raional, urmare modificarilor Legii nr.270/2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de 

personal, în sumă totală de 130230,00 lei, inclusiv: 

       1.4.1. Secția Cultura, în sumă de 18310,00 lei; 

       1.4.2. Direcția Educație, în sumă de 32000,00 lei; 

       1.4.3. Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, în sumă de 32320,00 lei; 

       1.4.4. Direcția Finanțe, în sumă de 47600,00 lei.  

       1.5. Aparatul Președintelui raionului, pentru acordarea indemnizaţiei unice la expirarea 

mandatului consilierului Bologan Vasile în condițiile art.25. alin.(2) al Legii nr.768/2000 privind 

statutul alesului local (beneficiar - soția defunctului, Bologan Svetlana), în sumă de 7953,00 lei. 

       1.6. Incubatorul de Afaceri Sîngerei, pentru lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare 

cu apă, în sumă de 2122,00 lei. 

        1.7. Consiliul comunal Copăceni,  suport  financiar pentru procurarea și instalarea turnului de 

aprovizionare cu apă în s.Copăceni, în sumă de 70000,00 lei. 

       1.8. Consiliul comunal Bilicenii Noi, suport financiar pentru renovarea sistemului de iluminat 

stradal în s.Bilicenii Noi (60000,00 lei) și reparația capitală a acoperișului la grădinița de copii din 

s.Mindreștii Noi (100000,00 lei), în sumă de 160000,00 lei. 

        1.9. Consiliul comunal Bălășești,  suport  financiar pentru finisarea lucrărilor de reparație a 

acoperișului grădiniței de copii din s.Sloveanca, în sumă de 25000,00 lei. 

        1.10. Consiliul comunal Dumbrăvița, suport financiar pentru instalarea sistemului de 

purificare și dezinfectare a apei potabile în grădinița de copii din s.Dumbrăvița, în sumă de 

22583,00 lei. 

       1.11. Consiliul comunal Bilicenii Vechi, suport financiar pentru reparația capitală a 

acoperișului grădiniței de copii din s.Bilicenii Vechi, în sumă de 250000,00 lei. 

       1.12. Secția Cultura, pentru lucrările de renovare a rețelei electrice și sistemului de iluminare 

în Casa raională de Cultură, în sumă de 1137030,00 lei. 

        1.13. Consiliul comunal Coșcodeni,  suport  financiar pentru procurarea și instalarea turnului 

de aprovizionare cu apă în s.Coșcodeni, în sumă de 100000,00 lei. 

       1.14. Întreprinderea Municipală ”Centrul Stomatologic”, pentru reparația încăperilor 

blocului din str. N.Testemițeanu 9, în sumă de 294679,00 lei. 

       1.15. Școala de Sport ”D.Atanasov”, pentru lucrările de reparație a pardoselelor din 

încăperile instituției, în sumă de 228400,00 lei. 

       1.16. Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, pentru procurarea autovehicolului cu 

facilități pentru persoanele cu dizabilități locomotorii severe, în sumă de 300000,00 lei. 

       1.17. Consiliul comunal Izvoare, suport financiar pentru reparația capitală a acoperișului 

grădiniței de copii din s. Izvoare, în sumă de 150000,00 lei. 

       1.18. Consiliul comunal Dobrogea Veche, suport financiar pentru procurarea pavilioanelor la 

grădinița de copii din s. Dobrogea Veche, în sumă de 60000,00 lei. 
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        2. Redistribuirea mijloacelor bugetare de la Aparatul Președintelui raionului 
(subvenționarea proiectelor investiționale), în sumă totală de 160000,00 lei, inclusiv: 

       2.1. Consiliul comunal Pepeni, suport financiar pentru implementarea proiectului ”Sistemul 

de canalizare și Stația de epurare a unor obiecte social - culturale în com. Pepeni”, în sumă de 

60000,00 lei. 

       2.2. Consiliul comunal Alexandreni, suport financiar pentru implementarea proiectului 

”Alimentarea cu apă potabilă al s. Heciul Vechi”, în sumă de 100000,00 lei. 

 

       3. Alocarea resurselor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional, în sumă 

totală de 42000,00 lei, inclusiv: 

      3.1. Acordarea ajutorului financiar unic cet. Grimailo Andrei, pensionar de vîrstă cu 

posibilități locomotorii limitate, domiciliat în s. Alexandreni, pentru compensarea parțială a 

tratamentului medical, în sumă de 10000,00 lei. 

      3.2. Acordarea ajutorului financiar unic cet. Vreme Andrei, veteran de război, domiciliat în or. 

Sîngerei, pentru compensarea parțială a tratamentului medical, inclusiv intervenții chirurgicale, în 

sumă de 10000,00 lei. 

      3.3. Acordarea ajutorului financiar unic cet. Cucoș Vasile, veteran de război, domiciliat în or. 

Sîngerei, pentru compensarea parțială a tratamentului medical, inclusiv intervenții chirurgicale, în 

sumă de 5000,00 lei. 

      3.4. Acordarea ajutorului financiar unic cet. Hadîrcă Liubov, persoană cu dizabilitate 

accentuată, domiciliată în or. Sîngerei, pentru compensarea parțială a tratamentului medical, 

inclusiv intervenții chirurgicale, în sumă de 5000,00 lei. 

      3.5. Acordarea ajutorului financiar unic cet. Sternițchi Gurgona, domiciliată în or.Sîngerei, 

pentru compensarea parțială a tratamentului medical, inclusiv intervenții chirurgicale, urmare 

incendiului, în sumă de 10000,00 lei. 

      3.6. Acordarea ajutorului financiar unic cet. Bolohan Vera, pensionară de vîrstă, domiciliată în 

or. Sîngerei, pentru compensarea parțială a tratamentului medical, în sumă de 2000,00 lei. 

 

       4. Din componenta raională (3% din suma transferurilor categoriale în sfera educației), în 

sumă totală de 376008,00 lei, inclusiv: 

       4.1. IP Gimnaziul ”Grigore Vieru” s. Heciul Nou, pentru procurarea și instalarea pompei de 

recirculare a sistemului de încălzire, în sumă de 19000,00 lei. 

       4.2. IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” or. Sîngerei, pentru instalarea cabinelor cu 

separatoare în blocurile sanitare, în sumă de 17814,00 lei. 

       4.3. IP Gimnaziul ”Sergiu Rădăuțan” s. Iezărenii Vechi, pentru procurarea și instalarea a 

două microcentrale THERM TRIO 90T (136000,00 lei), reparația și dotarea cu mobilier a arhivei 

instituției (25000,00 lei), în sumă de 161000,00 lei. 

       4.4. Direcția Educație (Gimnaziul Mihailovca), pentru reparația sistemului de încălzire a 

gimnaziului, în sumă de 15505,00 lei. 

       4.5. Direcția Educație (Gimnaziul ”Mihai Dolgan” s. Petrovca), pentru reparația vestiarelor a 

sălii de sport (reparația sălii de sport va fi finanțată de AO de binefacere ”PRO UMANITAS”), în 

sumă de 162689,00 lei. 

 

        5. Majorarea veniturilor și/sau cheltuielilor, neprevăzute inițial în bugetul raional pentru 

anul 2021, inclusiv: 

       5.1. Aparatul Președintelui raionului, venituri, în temeiul Hotărîri Guvernului nr.11/2021 cu  

privire la alocarea mijloacelor financiare și cheltuieli, pentru acordarea indemnizațiilor unice 

angajaților infectați cu maladia COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, în sumă de 

528000,00 lei. 

       5.2. IP Liceul Teoretic ”Alexandru Agapie” s.Pepeni, venituri, de la realizarea ambalajului 

de sticlă și cheltuieli, pentru reparații capitale, în sumă de 480,00 lei. 

       5.3. Secția Cultura (Casa Raională de Cultură), venituri, de la realizarea metalului uzat și 

cheltuieli, pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc, în sumă de 780,00 lei. 

 

Şef  Direcţie  Finanţe                                                  Octavian BANARU 
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