
                                                                                                                                                                                               Anexa nr.6 

                                                                                                                                                                      la decizia Consiliului  raional                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      nr. 3/3 din 03.09.2020 

                                                     Repartizarea mijloacelor bugetare 
                                   
         1. Din componenta raională (3%) a transferurilor categoriale, în sumă de 3409365,00 lei, inclusiv: 

      1.1. IP Gimnaziul ”Luceafărul” or. Biruința, pentru reparațiea capitală a cazangeriei cu scimbarea 

cazanelor de încălzire pe gaze, în sumă de 118850,00 lei. 

      1.2. IP Liceul Teoretic „ A. Agapie” s. Pepeni, pentru lucrările de renovare a rețelei electrice în cadrul 

Proiectului FISM, în sumă de 630000,00 lei. 

      1.3. IP Gimnaziul Marinești, pentru lucrările de reparație a acoperișului, în sumă de 416433,00 lei. 

      1.4. IP Gimnaziul Dobrogea Veche, pentru lucrările de reparație a blocului alimentar (46510,00 lei), 

modificarea proiectului de gazificare (3012,00 lei), procurarea arzătorului pe gaze (2950,00 lei), procurarea 

aragazului (3999,00 lei), în sumă de 56471,00 lei. 

      1.5. IP Liceul Teoretic „N. Casso” s. Chișcăreni, pentru suportul financiar în cadrul proiectului 

„Puternici prin diversitate - aplicarea indexului incluziunii”, în sumă de 10000,00 lei. 

      1.6. IP Gimnaziul ”Ion Ignatiuc” s. Prepelița, pentru lucrările de reparație a fațadei, în sumă de 

299703,00 lei. 

      1.7. IP Liceul Teoretic „Ion Creangă” s. Rădoaia, pentru edificarea  terenului de mini-fotbal, în sumă de 

299308,00 lei. 

      1.8. IP Gimnaziul Slobozia-Chișcăreni, pentru lucrări de pavaj (113361,00 lei) și procurarea 

mobilierului (57750,00 lei), în sumă de 171111,00 lei. 

      1.9. Direcția Educație, inclusiv pentru instituțiile: 

            - Gimnaziul ”Catinca și Ilie Galben” s. Sloveanca, pentru lucrările de reparație a acoperișului, în 

                sumă de 293138,00 lei. 

            -  Gimnaziul „ Ion Vatamanu” s. Mîndreștii Noi, pentru lucrări de pavaj, în sumă de 277316,00 lei. 

            -  Gimnaziul Mihailovca, pentru lucrările de renovare a rețelei electrice, în sumă de 85790,00 lei. 

            -  Gimnaziul Ciuciuieni, pentru lucrările de reparație a acoperișului, în sumă de 299446,00 lei. 

            -  Gimnaziul Cozești, lucrările de renovare a rețelei electrice (51089,00 lei) și procurarea tehnicii de 

                calcul (17449,00 lei), în sumă de 68538,00 lei. 

            -  Gimnaziul ”Vasile Alexandri” s. Drăgănești, pentru îngrădirea teritoriului instituției (148018,00 

lei) și renovarea sistemului de iluminare a sălilor de clase și culoarelor (135243,00 lei), în sumă de 283261,00 

lei.         

      1.10. IP Gimnaziul ”Sergiu Rădăuțan” s. Iezărenii Vechi, pentru procurarea tehnicii de calcul în sala de 

informatică, în sumă de 100000,00 lei. 

 

        2. Din contul soldului liber din 01.01.2020, în sumă de  602402,00 lei, inclusiv: 

      2.1. Centrul de sănătate Cubolta, pentru instalarea sistemului de incălzire cu gaze naturale în edificiului 

instituției, în sumă de 83226,00 lei. 

      2.2. Primăria comunei Coșcodeni, pentru lucrările cadastrale privind stabilirea și actualizarea unui 

segment de hotar administrativ dintre UAT Hîrcești, r.Ungheni și UAT Coșcodeni, r.Sîngerei, aferent 

proiectului „Reabilitarea drumului L287.1 Bobletici-Drujba”, parte componentă a proiectului „Creșterea 

accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din județul Iași și raionul 

Sîngerei”, în sumă de 19176,00 lei. 

      2.3. Aparatul președintelui raionului, pentru suplinirea fondului de rezervă al Consiliului raional, în 

sumă de 200000,00 lei. 

      2.4. Consiliul comunal Pepeni, suport financiar pentru asigurarea cu apă potabilă a s. Romanovca 

(50000,00 lei) și implementarea proiectului „Securitate și eficiență sporită print-un iluminat stradal calitativ” 

(50000,00 lei), în sumă de 100000,00 lei. 

      2.5. Consiliul comunal Bilicenii Vechi, suport financiar pentru implementarea proiectului „Sistemul de 

iluminat public în s.Bilicenii Vechi”, în sumă de 200000,00 lei. 

 

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

163500,00 lei, inclusiv: 

      3.1. Acordarea ajutorului financiar unic cet. Lomacenco Vasile, domiciliat în s.Mărinești, pentru 

acoperirea parțială a cheltuielilor la restabilirea casei de locuit urmare incediului, în sumă de 10000,00 lei. 

      3.2. Acordarea ajutorului financiar unic cet. Bologan Ion, domiciliat în or.Sîngerei, pentru acoperirea 

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

      3.3. Acordarea ajutorului financiar unic cet. Ropot Ana, domiciliată în s. Pepeni, pentru acoperirea 

parțială a cheltuielilor la restabilirea casei de locuit urmare furtunii, în sumă de 5000,00 lei. 
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      3.4. Acordarea ajutorului financiar unic cet. Bernaz Igor, domiciliat în s. Tăura-Veche, pentru acoperirea 

parțială a cheltuielilor la restabilirea casei de locuit urmare furtunii, în sumă de 1500,00 lei. 

      3.5. IMSP Spitalul raional Sîngerei, pentru achiziționarea bahilelor de unică folosință întru protejarea 

contra maladiei COVID-19, în sumă de 42000,00 lei. 

      3.6. IMSP 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 100000,00 lei. 

 

        4. Majorarea veniturilor și cheltuielilor, neprevăzute în buget pe anul 2020, inclusiv: 

      4.1. Aparatul președintelui raionului, venituri în temeiul Hotărîri Guvernului nr.422/2020 cu  privire la 

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

COVID-19, în sumă de 224000,00 lei. 

      4.2. Aparatul președintelui raionului, venituri în temeiul Hotărîri Guvernului nr.597/2020 cu  privire la 

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

COVID-19, în sumă de 400000,00 lei. 

      4.3. Aparatul președintelui raionului, venituri în temeiul Hotărîri Guvernului nr.620/2020 cu  privire la 

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

COVID-19, în sumă de 96000,00 lei. 

      4.4. Aparatul președintelui raionului, Centrul raional de tineret, venituri în temeiul Hotărîri 

Guvernului nr.477/2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/ 

municipale de granturi și cheltuieli pentru cofinanțarea acestor programe, în sumă de 100000,00 lei . 

      4.5. Instituții educaționale, venituri în temeiul Hotărîri Guvernului nr.619/2020 privind repartizarea unor 

alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019, în sumă de 8275100,00 lei și 

cheltuieli pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de personal, în sumă de 8275100,00 lei, inclusiv: 

      4.5.1. IP Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu” or.Sîngerei, în sumă de 90000,00 lei. 

      4.5.2. IP Liceul Teoretic „ Alexandru Agapie” s. Pepeni, în sumă de 350000,00 lei. 

      4.5.3. IP Liceul Teoretic „ Dimitrie Cantemir” or.Sîngerei, în sumă de 500000,00 lei. 

      4.5.4. IP Liceul Teoretic „ Pan Halipa” s. Cubolta, în sumă de 100000,00 lei. 

      4.5.5. IP Liceul Teoretic „ Ion Creangă” s. Rădoaia, în sumă de 212700,00 lei. 

      4.5.6. IP Liceul Teoretic „ Alecu Russo” s. Sîngereii Noi, în sumă de 300000,00 lei. 

      4.5.7. IP Gimnaziul ”Vitalie Ceban” s. Alexăndreni, în sumă de 502000,00 lei. 

      4.5.8. IP Gimnaziul  Bălășești, în sumă de 31000,00 lei. 

      4.5.9. IP Gimnaziul  Cotiujenii Mici, în sumă de 109100,00 lei. 

      4.5.10. IP Gimnaziul  Heciul Vechi, în sumă de 44000,00 lei. 

      4.5.11. IP Gimnaziul ”Sergiu Rădăuțan” s. Iezărenii Vechi, în sumă de 30000,00 lei. 

      4.5.12. IP Gimnaziul ”Adrian Păunescu” s. Copăceni, în sumă de 171000,00 lei. 

      4.5.13. IP Gimnaziul ”Ion Ignatiuc” s. Prepelița, în sumă de 629300,00 lei. 

      4.5.14. IP Gimnaziul ”Valentin Mereniuc” s. Bilicenii Vechi, în sumă de 36000,00 lei. 

      4.5.15. IP Gimnaziul Dobrogea Veche, în sumă de 525000,00 lei. 

      4.5.16. IP Gimnaziul Grigorăuca, în sumă de 580000,00 lei. 

      4.5.17. IP Gimnaziul Slobozia-Chișcăreni, în sumă de 340000,00 lei. 

      4.5.18. IP Gimnaziul Țambula, în sumă de 327000,00 lei. 

      4.5.19. Direcția Educație, inclusiv pentru instituțiile: 

                - Gimnaziul Ciuciuieni, în sumă de 408000,00 lei. 

                -  Gimnaziul „Ion Vatamanu” s. Mîndreștii Noi, în sumă de 220000,00 lei. 

                -  Gimnaziul „Leonida Lari” s. Bursuceni, în sumă de 313000,00 lei. 

                - Gimnaziul ”Catinca și Ilie Galben” s. Sloveanca, în sumă de 380000,00 lei. 

                - Gimnaziul Țîplești, în sumă de 352000,00 lei. 

                - Gimnaziul Țîpletești, în sumă de 300000,00 lei. 

                -  Gimnaziul Cozești, în sumă de 326000,00 lei. 

                -  Gimnaziul Bilicenii Noi, în sumă de 170000,00 lei. 

                -  Gimnaziul Mihailovca, în sumă de 370000,00 lei. 

                -  Gimnaziul „Mihai Dolgan” s. Petrovca, în sumă de 285000,00 lei. 

                -  Școala primară – Grădiniță Bobletici, în sumă de 156000,00 lei. 

                -  Școala primară – Grădiniță Alexeuca, în sumă de 118000,00 lei. 

      4.6. Instituţia Publică LT „ A. Agapie” s. Pepeni, venituri de la realizarea metalului uzat (2000,00 lei), 

caloriferelor (2427,00 lei), blocurilor de calcar (1100,00 lei) și cheltuieli pentru procurarea materialelor de 

construcție, în sumă de 5527,00 lei. 

                      

                           Şef  Direcţie  Finanţe                                                           Octavian BANARU     
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