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DECIZIE
nr. 2/1 din 28 februarie 2022

Cu privire la modificarea bugetului satului 
Ghidighici pentru anul 2022

Având în vedere prevederile Deciziei Consiliului sătesc Ghidighici nr. 7/4 din 20 decembrie
2021 „Cu privire la aprobarea Bugetului satului Ghidighici pentru anul 2022 în lectura a doua”, 
anexei nr. 25 din Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 14/1 din 21 decembrie 2021 „Cu privire 
la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2022 în lectura a II, în conformitate cu art. 55 alin. 
(5), din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, art. 28 din Legea 
nr.397/2003 „Privind finanţele publice locale”, în temeiul art. 14 alin. (2), lit. n) şi art. 19 alin.(4) din 
Legea nr.436/2006 Privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Ghidighici DECIDE:

1. Se majorează bugetul satului Ghidighici la partea de venituri cu suma de 6 000 000 lei (şase 
milioane lei), din contul alocaţiilor bugetului municipal Chişinău -  transferuri curente primite cu 
destinaţie specială pentru programul de reparaţii şi investiţii capitale pentru anul 2022 între bugetele 
locale de nivelul II  si bugetele locale de nivelul I  în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale.

Linie de buget: 193120 Transferuri capitale primite cu destinaţie speciala între bugetele 
locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 în cadrul unei unităţi administrative.

2. Se modifică bugetul la partea de cheltuieli în sumă de 2 000 000 lei (două milioane lei), 
pentru Construcţia drumului din str. Ştefan cel Mare -  str. Sfatul Ţării.

Cod ECO: 319220 Construcţii speciale în curs de execuţie
3. Se modifică bugetul la partea de cheltuieli în sumă de 4 000 000 lei (patru milioane lei),

Construcţia drumului principal de acces, trotuar, iluminat reg.Gura Văii, str. Victoriei din satul 
Ghidighici.

Proiect de investiţii 13734 Cod ECO: 319220 Construcţii speciale în curs de execuţie
4. Bugetul satului Ghidighici pentru anul 2022, ulterior modificării, constituie la partea de 

venituri 20 580 600,00 lei, şi la partea de cheltuieli 20 580 600,00 lei.
5. Contabilitatea va opera modificările de rigoare în Bugetul local pe anul 2022, conform 

prevederilor prezentei Decizii.

Preşedintele şedinţei

CONTRASEMNAT:

şi Protecţia socială a populaţiei.

Secretar interimar al Consiliului sătesc Ghidighici

6. Controlul asupra executării prezentei decizii
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Comisiei Buget şi Finanţe

Şcerbina Rodica

Durbală Larisa
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