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DECIZIE
nr. 4 /2 din 15 iunie 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 s. Ghidighici”

Având în vedere Decizia Comisiei de evaluare şi selectare a proiectelor investiţionale pentru 
îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din cadrul Agenţiei de Intervenţie 
şi Plăţi pentru Agricultură, prin care a fost aprobat spre finanţare 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 s. Ghidighici”, înaintat de către Primăria Ghidighici. costul total al proiectul 
menţionat constituie 12 838602.65 lei dintre care subvenţia acordată 641 592,00 lei, în 
conformitate cu prevederile pct. 51 şi 52 din Regulamentul privind acordarea subvenţiilor 
pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul Naţional de 
Dezvoltare a agriculturii în mediul rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2019, în baza 
art. 28 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, art. 18 din Legea nr. 100/2017 
cu privire la actele normative, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436/2006 privind 
administraţia publică locală, Consiliul sătesc Ghidighici, DECIDE:

1. Se m odifică partea de venituri în bugetul sătesc G hidighici, prin m ajorarea sumei de 
641592,00 lei (şase sute patru zeci şi una mii cinci sute nouăzeci şi doi) la venituri: 191420 
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi 
instituţiile bugetelor locale de nivelul /, ce constituie 40%  din sum a totală AIPA.

2. Se m ajorează linia de buget 11191/0630/7503/00319/ “Aprovizionarea cu apă” la partea 
de cheltuieli în sum ă de 641592,00 lei, pentru "Construcţia reţelei de aducţie, staţiei de 
pompare, rezervoarelor de apă şi a reţelei de distribuţie pe str-le Ştefan cel M are, B. Glavan, 
D .Cantem ir, 9 M ai, V ictoriei, Fundul Văii, Sărături, Frunze, Ponoare, P. Bulgaru, V iilor 
din s. G hidighici” .
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3. Contabilitatea va opera m odificările de rigoare în bugetul local pe anul 2022, conform 
prevederilor prezentei Decizii.

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seam a Com isiei Buget şi Finanţe
şi protecţia socială a populaţiei.

Preşedintele şedinţei Graur Radu

CONTRASEMNAT: /
Secretar interim ar al Consiliului sătesc Ghi Şcerbina Rodica
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