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nr. 7/4
DECIZIE

din 11 decembrie 2020

Cu privire la alocarea surselor financiare pentru proiectul privind extinderea reţelei de 
canalizare în satul Ghidighici (str. Victoriei, D. Cantemir, Ştefan cel Mare Etapa I şi II)

Examinând lista lucrărilor suplimentare obligatorii ce au fost coordonate cu SA «Apă Canal 
Chişinău», a survenit necesitatea modificării Contractului de antrepriză şi majorarea acestuia cu suma 
de 288 mii lei, ce presupune necesitatea alocării resurselor financiare pentru achitarea lucrărilor 
suplimentare, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea Republicii Moldova nr. 436/2006 privind 
administraţia publică locală, Consiliul local Ghidighici DECIDE:
1. Se acceptă modificarea planului de finanţare la linia de buget 0820/8502/00234 ..Dezvoltarea 

culturii” după cum urmează:

Se m icşorează urm ătoarele Coduri Eco:
5

- 222990 „Servicii neatribuite altor aliniate” în sumă de 48500 lei;
- 222400 „Servicii de transport” în sumă de 107500 lei.

2. Se acceptă diminuarea planului de finanţare la linia de buget 0812/8602/00230 ”Activităţi 
sportive” în sumă de 102 mii lei, după cum urmează:

Se m icşorează urm ătoarele Coduri Eco:
- 222400 „Servicii de transport” în sumă de 50 mii lei;
- 338110 ”Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte ” în sumă de 20 mii lei;
- 222990 ”Servicii neatribuite altor aliniate ” în sumă de 32 mii lei.

3. Se acceptă diminuarea planului de finanţare la linia de buget 0813/8603/00239 ,.Activităţi pentru 
tineret” la Codul Eco 222990 "Servicii neatribuite altor alineate” în sumă de 30 mii lei.

4. Se majorează linia de buget 0630/7503/00319 Aprovizionare cu apă şi canalizare ” la codul ECO 
319230 „Instalaţii de transmisie în curs de execuţie” în sumă de 288 mii lei, codul proiectului 
12574.

5. Contabilitatea Primăriei va efectua modificările menţionate în conformitate cu Decizia 
Consiliului.

6. Controlul asupra executării prezentei Decizii 
protecţia socială a populaţiei şi Primarului s
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