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~  DECIZIE
nr. 7/2 din 12 decembrie 2022

Cu privire la modificarea bugetului sătesc Ghidighici pentru anul 2022

în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 777/2022 privind repartizarea şi redistribuirea 
unor alocaţii aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 cu modificările 
ulterioare (Monitorul Oficial nr. 349-361 din 11.11.2022), în conformitate cu art. 55 alin. (5) din 
Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art. 24 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), art. 19 alin.(4) din Legea nr.436/2006 privind 
administraţia publică locală, Consiliul sătesc Ghidighici, DECIDE:

1. Se majorează bugetul sătesc Ghidighici pentru anul 2022 la partea de venituri cu suma de 234
500.00 lei, din contul alocaţiilor bugetului de stat, la codul ECO 191211 „Transferuri curente 
primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I  pentru 
învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, special şi complementar (extraşcolar)
2. Se modifică bugetul satului Ghidighici pentru anul 2022 la partea de cheltuieli cu suma de 234
500.00 lei pentru:
programul 0911/8802/00199 „ Educaţie timpurie” cu suma de 220 050,00 lei 
Cod ECO: 211180 „Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor” 170 570,00 lei 
Cod ECO: 212100 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” 49 480,00 lei 
programul 0911/8802/00448 „Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituţiile de 
învăţămînt” cu suma de 14 450,00 lei

Cod ECO: 211180 „Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor” 11 200,00 lei 

Cod ECO: 212100 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” 3250,00 lei

3. Contabilitatea va opera modificările de rigoare în Bugetul sătesc Ghidighici pentru 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.
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