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DECIZIE
nr. 4/1 din 15 iunie 2022

Cu privire la contribuţia APL în cadrul proiectului “Teatru de vară cu cinematograf în 
aer liber creat pentru diverse activităţi sociale, culturale şi artistice”, ce urmează a fi 
implementat de către A.O. BĂŞTINAŞII DIN GHIDIGHICI

în baza Deciziei Consiliului sătesc Ghidighici nr.2/4 din 25.06.2021 “Cu 
privire la încheierea Acordului de colaborare între Administraţia Publică Locală şi 
Asociaţia Obştească “BĂŞTINAŞII DIN GHIDIGHICI”, art. 18 din Legea nr. 100/2017 
cu privire la actele normative, art. 14 alin. (2) lit. j), art. 29 alin. (1) lit. n), 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 pentru anul 2022 cu suma 
de 100000,00 lei (una sută mii 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 în bugetul sătesc Ghidighici pentru anul 2022 “Cu 
privire la contribuţia APL în cadrul proiectului “Teatru de vară cinematograf în aer 
liber creat pentru diverse activităţi sociale, culturale şi artistice”, ce urmează a fi 
implementat de către A.O. BĂŞTINAŞII DIN GHIDIGHICI.”, în sumă de 100000,00 
lei.
- Cod ECO: 253000 Subsidii acordate organizaţiilor obşteşti cu suma de 100000,00 lei;

3. Bugetul satului Ghidighici pentru anul 2022, ulterior modificării, constituie la partea de 
venituri 26 448 271,93 lei şi la partea de cheltuieli 26 448 271,93 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.

Preşedintele şedinţei

CONTRASEMNAT:
Secretar interimar al Consiliului sătesc
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