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DECIZIE
nr. 3/1 din 17 martie 2022
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 
pentru proiectul “Acces tuturor la serviciul 
educaţional de calitate” finanţat de USAID

în conformitate cu Regulamentul privind acordarea subvenţiilor pentru susţinerea 
dezvoltării rurale la nivel local implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu 
Reţeaua Naţională LEADER din Republica Moldova, în temeiul art.14 alin. (1) şi alin. (2), 
lit.b), j), k) şi art. 29 alin. (1), lit. a), n) ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică 
locală, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice 
locale, Consiliul sătesc Ghidighici, DECIDE:

1. Se aprobă proiectul “Acces tuturor la serviciul educaţional de calitate” în cadrul Apelului 
propunerilor de proiect pentru susţinerea dezvoltării rurale la nivel local, din numele GAL 
„Bazinul Lacului Ghidighici”.

2. Se operează modificări din soldul de mijloace băneşti la începutul perioadei 01.01.2022
în bugetul sătesc Ghidighici cu suma de 59400,00 lei (cincizeci şi nouă mii patru sute lei) din 
contul grantului finanţat de USAID. ~

Linie de buget: 910000 -  Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei.
Se majorează linia de buget 11191/0921//8804/70273,‘7«vă/<5mf«/ gimnazial” Proiectul 

“Activităţi USAID-Lider-Dezvoltarea sustenabilă a regiunii”, la Codul Eco 314110 „Procurarea 
maşinilor şi utilajelor”, partea de cheltuieli în sumă de 59400,00 lei.

3. Se operează modificări la partea de cheltuieli prin micşorarea la linia de buget 
11191/0111/0301/00005, “Exercitarea guvernării", în sumă de 21000 lei (douăzeci şi una mii lei), 
contribuţia APL, pentru implimentarea proiectului “Acces tuturor la serviciul educaţional de 
calitate”, beneficiar Gimnaziul Ion T. Costin, procurarea a 5 unităţi de laptopuri şi 6 unităţi de 
Smart TV, după cum urmează:

Se micşorează următorul Cod Eco:
- 222990 “Servicii neatribuite altor aliniate”, cu suma de 21000 lei;

Se majorează linia de buget 11191/0921//8804/00209,“învăţămînt gimnazial”, la Codul Eco 
314110 „Procurarea maşinilor şi utilajelor”, partea de cheltuieli în sumă de 21000,00 lei.

4. Contabilitatea va opeara modificările de rigoare în bugetul local pe anul 2022, conform 
prevederilor prezentei Decizii.

5. Controlul asupra executării prevederilor 
Buget şi Finanţe şi Protecţia socială a populaţiei.

Preşedintele şedinţei

CONTRASEMNAT:
Secretar interimar al Consiliului sătesc Ghidighi
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