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DECIZIE
Nr. 2/2 din 28 februarie 2022

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru proiectul investiţional 
“Construcţia reţelei de aducţie, staţiei de pompare, rezervoarelor de apă şi a reţelei de 
distribuţie pe str-le. Ştefan cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir, 9 Mai, Victoriei, Fundul 
Văii, Sărături, Frunze, Ponoare, P. Bulgaru, Viilor din satul Ghidighici, (reţele 
magistrale) Etapa I”.

Având în vedere necesitatea executării proiectului investiţional “Construcţia reţelei de 
aducţie, staţiei de pompare, rezervoarelor de apă şi a reţelei de distribuţie pe str-le. Ştefan 
cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir, 9 Mai, Victoriei, Fundul Văii, Sărături, Frunze, Ponoare, 
P. Bulgaru, Viilor din satul Ghidighici, (reţele magistrale) Etapa I”, în baza art. 4 şi art. 20 
din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Ghidighici, DECIDE:

1. Se majorează partea de venituri în bugetul sătesc Ghidighici, cu suma de 4 030 687,00 lei (patru 
milioane treizeci mii şase sute optzeci şi şapte lei) la venituri proprii: 142249 “Mijloace încasate 
în bugetul local de nivelul I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol”.

2. Se modifică partea de cheltuieli la linia de buget 11191/0630//7503/00319 proiectul 
investiţional 13201, “Construcţia reţelei de aducţie, staţiei de pompare, rezervoarelor de apă 
şi a reţelei de distribuţie pe str-le. Ştefan cel Mare, B. Glavan, D. Cantemir, 9 Mai, Victoriei, 
Fundul Văii, Sărături, Frunze, Ponoare, P. Bulgaru, Viilor din satul Ghidighici, (reţele 
magistrale) Etapa I”, în sumă de 4 030 687,00 lei.

- proiect de investiţii 13201 Cod ECO: 319230 Instalaţii de transmisie în curs de execuţie 
cu suma de 4 030 687,00 lei;

3. Bugetul satului Ghidighici pentru anul 2022, ulterior modificării, constituie la partea de venituri 
24 611 287,00 lei, şi la partea de cheltuieli 24 611 287,00 lei.

4. Contabilitatea va opera modificările de rigoare în bugetul local pe anul 2022, conform 
prevederilor prezentei Decizii.
5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama Comisiei Buget şi finanţe şi 
protecţia socială a populaţiei.
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