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DECIZIE
nr. 4 /3 din 12 septembrie 2020

Cu privire Ia 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, Etapa I”

Având în vedere Decizia Comisiei de evaluare şi selectare a proictelor 
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, Etapa I”, înaintat de către Primăria Ghidighici, 
costul total al proiectul menţionat constituie sumă de 3 621 452,32 lei dintre care 
subvenţia acordată 1 603 980 lei şi contribuţia proprie necesară 2 017 472,32 lei. In 
conformitate cu prevederile p. 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 din 
16.10.2003 privind finanţele publice locale în temeiul art. 14 alin. (2) lit. n al 
Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul satului Ghidighici 
DECIDE:

1. Se aprobă alocarea contribuţiei APL pentru implementarea Proiectului 
“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, Etapa 
I”, în sumă de 977 956 lei, ce constituie 48% din contribuţia proprie necesară.

2. Se operează modificări la partea de venituri în bugetul sătesc Ghidighici, se 
majorează cu suma de 408556 (patru sute opt mii cinci sute cincizeci şi şase) lei la 
venituri proprii: 142249 "Mijloace încasate în BL 1 în legătură cu excluderea 
terenurilor din circuitul agricol".

3. Se operează modificări la partea de cheltuieli în sumă de 408556 lei în
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Decizia Consiliului sătesc Ghidighici nr. 1/6 din 13 februarie 2020 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, Etapa I.

proiect de investiţii 12788 Cod ECO: 319230  Instalaţii de transmisie în curs de 
execuţie.

4. Se aprobă redistribuirea resurselor financiare, după cum urmează:
- micşorarea de la linia de buget 0630/7503/00319 -364900 lei, codul proiectului

Cod ECO: 319230  "Instalaţii de transmisie în curs de execuţie 
- majorarea la linia de buget 0620/7502/00319 în sumă de 364900 lei, codul 

proiectului 12788
Cod ECO: 319230  ” Instalaţii de transmisie în curs de execuţie

5. Se operează modificările de rigoare în bugetul satului Ghidighici pentru anul 
2020, pornind de la prevederile prezentei Decizii.

6. Se împuterniceşte primarul s. Ghidighici dl Victor DURBALĂ, 
persoană responsabilă cu drept de a semna contractul de colaborare cu reprezentanţii 
programului.

7. Se pune în sarcina autorităţii executive a s. Ghidighici să întreprindă 
acţiunile necesare în vederea realizării cu succes a proiectului.

8. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în 
sarcina comisiei buget şi finanţe şi protecţia social a populaţiei.

12574

CONTRASEMNAT:

Preşedintele şedinţei

Secretar interimar al Consiliului Io Şcerbina Rodica

Durbală Larisa


