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DECIZIE

nr. 3/9 din 15 iulie 2020

Cu privire la modificarea deciziei nr. 1/7 din 13.02.2020 
privind redistribuirea resurselor financiare pentru 
reparaţia curentă la gimnaziul Ion T. Costin

Examinând cererea administraţiei gimnaziului ”Ion T. Costin” din localitate, 
privind alocarea surselor financiare pentru reparaţie curentă şi procurarea mobilierului, 
în conformitate cu decizia 1/7 din 13.02.2020 ”Cu privire la aprobarea şi repartizarea 
mijloacelor financiare la situaţia din 01.01.2020”, în conformitate cu prevederile art. 
28 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, 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 diminuează codul ECO 222500 "Servicii de reparaţii curente" cu suma de 117 mii lei şi sc 
redistribuie după cum urmează:

- suma de 46 mii la codul ECO 3161 10 "Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc' 
pentru procurarea mobilierului:

- suma de 69 mii lei la codul ECO 337110"Procurarea materialelor de construcţie'' pentru 
materiale de construcţie din care se vor efectua lucrări de reparaţie curentă a blocurilor 
gimnaziului pentru pregătirea către anul de studii 2020-2021:

- suma de 2 mii lei la codul ECO 314110 "Procurarea maşinilor şi utilajelor" pentru tehnica 
de calcul.

2. Se aprobă redistribuirea resurselor financiare din soldul disponibil, după cum urmează:
- de la codul ECO 319230 "Instalaţii de transmisie în curs de execuţie” se micşorează cu suma 
de 33 mii lei;
- la codul ECO 3141 10 "Procurarea maşinilor şi utilajelor", se majorează cu suma de 33 mii lei 
pentru procurarea tehnicii de calcul .

3. Contabilitatea Primăriei va opera modificările indicate în pct. 1 şi 2 al prezentei.

4. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în seama Comisiei buget şi finanţe, 
economie şi reforme şi Primarului s. Ghidighici.

Preşedintele şedinţei 
CONTRASEMNAT:
Secretar interimar al Consiliului local
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