
REPUBLICA MOLDOVA

MUNICIPIUL CHISINĂU 

CONSILIUL SĂTESC GHIDIGHICI
MD - 2088, Republica Moldova, mun. Chişinău, s. Ghidighici, str. A. Mateevici, 2 

Telefon: 022-710-252, 022-710-331, 022-710-164; fax: 0(22)710-607 
_________________ http://www.ghidighici.md primăria, ghidi ghici@,gmail.com_______________

DECIZIE
Nr.7/5 din 12 decembrie 2022
Cu privire la modificarea bugetului satului Ghidighici pentru anul 2022

/V

In conformitate cu pct. 85 din Hotărârea Guvernului nr. 277 din 27.04.2022, cu 
privire la aprobarea cereri de finanţare BLG-2022-18, depus în cadrul apelului local 
desfăşurat de către Grupul de Acţiune Locală Bazinul Lacului Ghidghici, subvenţionat de 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, în temeiul art. 24 din Legea nr. 
397/2003 privind finaţele publice locale, în conformitate cu art. 14 alin. (1), 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 satului Ghidighici pentru anul 2022 la partea de venituri cu 
suma de 59 464,00 lei la linia de buget 15890/0950/296 codul ECO 191420 - 
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de 
stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I, pentru proiectul “Dotarea Şcolii de 
Arte ’’Vasile Costin ” cu instrumente muzicale necesare pentru instruirea copiilor ” 
în cadrul apelului propunerilor de proiect Programul LEADER lansat de Asociaţia 
Grupul de Acţiune Locală Bazinul Lacului Ghidighici.

2. Se modifică Bugetul satului Ghdighici pentru anul 2022 la partea de cheltuieli cu 
suma de 59 464,00 lei la linia de buget 15890/0950/8814/00209 “învăţământ 
extraşcolar” la codul ECO 314110 -  “Procurarea Utilajelor şi maşinilor’’.

3. Contabilitatea va opera modificările de rigoare în Bugetul satului Ghidighici pentru 
anul 2022, conform prevederilor prezentei Decizii.

4. Controlul asupra executării prezentei Decizii, se pune în seama Comisiei Buget si 
Finanţe si protecţia socială a populaţiei.

Preşedintele şedinţei
9 9 9

CONTRASEMNAT:
Secretar interimar al Consiliului sătesc Ghi

Noroc Larisa

Şcerbina Rodica

Pro- 14; Contra -  0; Abţinut/Neparticipare la vot - 0
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