
                                                                                                                                                                                               Anexa nr.7 

                                                                                                                                                                      la decizia Consiliului  raional                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      nr. 2/3  din 28.05. 2020 

                                                      Repartizarea mijloacelor bugetare 

                                   

        1. Din componenta raională de 3% a transferurilor categoriale, în sumă de 4440217,00 lei, inclusiv: 

       1.1. Instituţia Publică Gimnaziul ”Vitalie Ceban” s. Alexandreni, pentru lucrări de gazificare și edificarea 

cazangeriei pe gaze, în sumă de 1336680,00 lei. 

       1.2. Pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice în anul bugetar 2020, în sumă de 

200275,00 lei, inclusiv pe instituții educaționale: 

 L.T. ”Alexandru Agapie” din s.Pepeni, în sumă de 9755,00 lei; 

 L.T. ”Mihai Eminescu” din or.Sîngerei, în sumă de 6048,00 lei; 

 L.T. ”Olimp” din or.Sîngerei, în sumă de 6768,00 lei; 

 L.T. ”Ion Creangă” din s.Rădoaia, în sumă de 2765,00 lei; 

 Gimnaziul”Aleco Russo” din s.Sîngereii Noi, în sumă de 20408,00 lei; 

 Gimnaziul”Luceafărul” din or.Biruința, în sumă de 13479,00 lei; 

 Gimnaziul”Anton Crihan” din or.Sîngerei, în sumă de 12600,00 lei; 

 Gimnaziul ”Vitalie Ceban” din s.Alexandreni, în sumă de 2790,00 lei; 

 Gimnaziul Bilicenii Noi, în sumă de 10368,00 lei; 

 Gimnaziul ”L.Lari” din s.Bursuceni, în sumă de 597,00 lei; 

 Gimnaziul Ciuciuieni, în sumă de 2250,00 lei; 

 Gimnaziul ”D.Matcovschi” din s.Cotiujenii Mici, în sumă de 1944,00 lei; 

 Gimnaziul „A.Păunescu” din s.Copăceni, în sumă de 7632,00 lei; 

 Gimnaziul Cozești, în sumă de 562,00 lei; 

 Gimnaziul Dobrogea Veche, în sumă de 11080,00 lei; 

 Gimnaziul ”Iurie Boghiu” din s.Flămînzeni, în sumă de 12053,00 lei; 

 Gimnaziul Grigorăuca, în sumă de 11297,00 lei; 

 Gimnaziul ”Nicolae Dabija” din s.Heciul Vechi, în sumă de 8856,00 lei; 

 Gimnaziul ”Grigore Vieru” din s.Heciul Nou, în sumă de 1769,00 lei; 

 Gimnaziul ”Sergiu Rădăuțan” din s.Iezărenii Vechi, în sumă de 5166,00 lei; 

 Gimnaziul Marinești, în sumă de 6187,00 lei; 

 Gimnaziul Mihailovca, în sumă de 886,00 lei; 

 Gimnaziul ”Ion Vatamanu” din s.Mîndreștii Noi, în sumă de 11124,00 lei; 

 Gimnaziul ”M.Dolgan” din s.Petrovca, în sumă de 6393,00 lei; 

 Gimnaziul Prepelița, în sumă de 875,00 lei; 

 Gimnaziul Slobozia Chișcăreni, în sumă de 10584,00 lei; 

 Gimnaziul Țambula, în sumă de 13582,00 lei; 

 Gimnaziul ”Vasile Alexandri” din s. Drăgănești, în sumă de 1512,00 lei; 

 Școala primară-grădinița din s.Alexeuca, în sumă de 945,00 lei. 

        1.3. Pentru acoperirea cheltuielilor de personal în lunile iunie-august ale anului 2020, în sumă de 

2802000,00 lei, inclusiv pe instituții educaționale (cu deficit bugetar): 

       1.3.1. Gimnaziul ”M.Dolgan” din s.Petrovca, în sumă de 310000,00 lei; 

       1.3.2. Gimnaziul Cozești, în sumă de 375000,00 lei; 

       1.3.3. Gimnaziul Bilicenii Noi,  în sumă de 350000,00 lei; 

       1.3.4. Gimnaziul Țîplești,  în sumă de 758000,00 lei; 

       1.3.5. Gimnaziul ”Ion Vatamanu” din s.Mîndreștii Noi,  în sumă de 190000,00 lei; 

       1.3.6. Gimnaziul Ciuciuieni,  în sumă de 200000,00 lei; 

       1.3.7. Gimnaziul Mihailovca,  în sumă de 125000,00 lei; 

       1.3.8. Gimnaziul Slobozia Chișcăreni,  în sumă de 270000,00 lei; 

       1.3.9. Gimnaziul „A.Păunescu” din s.Copăceni,  în sumă de 100000,00 lei; 

       1.3.10. Gimnaziul Grigorăuca,  în sumă de 124000,00 lei. 

       1.4. Instituţia Publică Gimnaziul ”Anton Crihan” din or.Sîngerei, pentru lucrările de reparație capitală a 

cazangeriei și a sistemului de gaze a cazanelor, în sumă de 101262,00 lei. 
 

        2. Din contul soldului liber din 01.01.2020, în sumă de  2109199,00 lei, inclusiv: 

       2.1. Aparatul președintelui raionului: 

     2.1.1.  Centrul raional de tineret, pentru lucrări de reparație a încăperilor, în sumă de 71500,00 lei;  

     2.1.2. Centrul de sănătate Sîngerei, pentru procurarea amestecurilor lactate adaptate pentru copii de  



vîrsta sugarului din familii social-vulnerabile aflați la alimentare artificială (100000,00 lei), procurarea 

echipamentului pentru pacienții oncologici (18000,00 lei), instalarea sistemului de încălzire la OS Mindreștii 

Noi (50000,00 lei), în sumă totală de 168000,00 lei.. 

       2.1.3. Fundația ”Copăceni-VDR”, pentru amenajarea/înverzirea teritoriului Casei-muzeu Adrian 

Păunescu (procurarea și plantarea arborilor și arbuștilor), în sumă de 6000,00 lei. 

       2.1.4. Întreprinderea Municipală ”Indmetalcongaz”, pentru acoperirea cheltuielilor de personal a 

salariaților (stația de pompare a apei potabile din s. Sîngereii Noi), în sumă de 88690,00 lei. 

       2.1.5. Incubatorul de Afaceri Sîngerei, pentru edificarea pandusului destinat persoanelor cu dezabilități 

locomotori, în sumă de 161615,00 lei. 

       2.2. Instituţia Publică LT ”Alexandru Agapie” din s. Pepeni, pentru procurarea materialelor de 

construcţie, în sumă de 22346,00 lei (resurse colectate). 

       2.3. Direcția Educație, Școala primară-grădinița Bobletici, pentru procurarea produselor alimentare, în 

sumă de 8300,00 lei. 

       2.4. Secția Cultura, Școala muzicală Chișcăreni, pentru procurarea instrumentelor muzicale, în sumă de 

15100,00 lei (resurse colectate). 

       2.5. Restituirea taxei de conectare la conducta de gaz, achitate anterior de cet. Sînchetru Ion, domiciliat în 

s. Drăgănești în sumă de 3009,00 lei. 

      2.6. Restituirea taxei de conectare la conducta de gaz, achitate anterior de cet. Gangea Tudor, domiciliat 

în s. Drăgănești în sumă de 3009,00 lei. 

      2.7. Secția Cultura, pentru acoperirea cheltuielilor de personalal în instituțiile extrașcolare, în sumă de 

807800,00 lei, inclusiv: 

     2.7.1. Școala muzicală Chișcăreni  -  121500,00 lei; 

     2.7.2. Școala de arte "M.Dolgan" Sîngerei  -  259600,00 lei; 

     2.7.3. Școala de arte Biruința  -  426700,00 lei. 

      2.8. Direcția Educație, pentru acoperirea cheltuielilor de personalal în instituțiile extrașcolare, în sumă de 

714300,00 lei, inclusiv: 

     2.8.1. Centrul de creație și agrement pentru copii Chișcăreni - 160500,00 lei. 

     2.8.2. Centrul de creație și agrement pentru copii Sîngerei - 553800,00 lei. 

         2.9. Direcţia Educaţie, rambursarea transferurilor cu destinația specială la bugetul de stat, primite pentru 

tinerii specialiști, neutilizate la sfîrșitului anului 2019, în sumă de 39530,00 lei. 

        3. Majorarea veniturilor și/sau cheltuielilor, neprevăzute în buget pe anul 2020, inclusiv: 

      3.1. Instituţia Publică LT ”Alexandru Agapie” s.Pepeni, venituri de la donații voluntare și cheltuieli pentru 

reparații capitale în cadrul proiectului investițional al FISM, în sumă de 10000,00 lei. 

      3.2. Aparatul președintelui raionului, venituri în temeiul Legii nr.61/2020 privind modificarea Legii 

bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019 (alte transferuri cu destinație generală pentru compensarea 

veniturilor ratate), în sumă de 272000,00 lei, de la donații voluntare, în sumă de 26100,00 lei și cheltuieli pentru 

majorarea Fondul de rezervă al Consiliului raional, în sumă de 298100,00 lei. 

      3.3. Direcția ASPF, venituri în temeiul Legii nr.61/2020 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru 

anul 2020 nr.172/2019 (transferuri cu destinație specială) și cheltuieli pentru pachetul minim de servicii sociale, 

în sumă de 2818000,00 lei. 

      3.4. Aparatul președintelui raionului, venituri în temeiul Hotărîri Guvernului nr.281/2020 cu  privire la 

alocarea mijloacelor financiare și cheltuieli pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații 

persoanelor supuse represiunilor politice, în sumă de 113240,00 lei. 

      3.5. Aparatul președintelui raionului, venituri în temeiul Hotărîri Guvernului nr.287/2020 cu  privire la 

alocarea mijloacelor financiare și cheltuieli pentru acordarea indemnizațiilor unice angajaților infectați cu 

COVID-19, în sumă de 16000,00 lei. 

       4. Alocarea resurselor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional, în sumă de 1417540,00 lei, 

inclusiv: 

     4.1. Acordarea ajutorului financiar unic cet. Zavatin Liubovi, domiciliată în or.Biruința, pentru acoperirea 

parțială a cheltuielilor la restabilirea casei de locuit urmare incediului, în sumă de 6000,00 lei. 

      4.2 Acordarea ajutorului financiar unic cet. Pogor Gheorghe, domiciliat în s.Iezărenii Vechi, pentru 

acoperirea parțială a cheltuielilor la efectuarea tratamentului medical, în sumă de 5000,00 lei.  

      4.3. Spitalul raional, pentru achiziționarea echipamentului medical special (1306840,00 lei) și bahilelor de 

unică folosință (14700,00 lei), în sumă de 1321540,00 lei. 

      4.4. Centrul de sănătate Sîngerei, pentru procurarea echipamentului medical (măști, mănuși, etc.) destinat 

oficiilor de sănătate din raion pentru protejarea contra maladiei COVID-19, în sumă de 85000,00 lei. 

     

                              Şef  Direcţie  Finanţe                                                  Octavian BANARU      


