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DECIZIE
nr. 6/6 din 30 noiembrie 2022

Cu privire la modificarea bugetului satului 
Ghidighici pentru anul 2022

Având în vedere dispoziţia nr.533-d din 10.11.2022 „Cu privire la distribuirea 
alocaţiilor aprobate conform deciziei Consiliului Municipal Chişinău n rl6 /l din 18.10.2022”, 
în conformitate cu art. 55 alin. 5, din „Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- 
fiscale” nr. 181/2014, art. 28 din Legea Republicii Moldova 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) şi art. 19 alin.(4) din Legea Republicii Moldova nr.436/2006 Privind 
administraţia publică locală, Consiliul sătesc Ghidighici, DECIDE:

1. Se majorează bugetul sătesc Ghidighici la partea de venituri cu suma de 30 000,00 
lei din contul alocaţiilor bugetului municipal Chişinău; transferuri curente primite cu 
destinaţie specială pentru programul de reparaţii şi investiţii capitale pe 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 alocă la partea de cheltuieli suma de 30 000,00 lei pentru procurarea Panourilor 
informative privind realizarea proiectelor investiţionale la linia de buget 11191/ 0620 7502 
00333 ,,Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale ” la codul ECO 316110 
- Procurarea uneltelor şi sculelor de uz gospodăresc.

3. Contabilitatea va opera modificările de rigoare în Bugetul local pe anul 2022, 
conform prevederilor prezentei Decizii.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama Comisiei Buget şi 
Finanţe şi protecţia socială a populaţiei.

Preşedintele şedinţei

CONTRASEM NAT:
Secretar interimar al Consiliului sătesc

Serafim 

Şcerbina Rodica
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