
                          
         

 

 

                   REPUBLICA       MOLDOVA 

  

MUNICIPIUL CHIȘINĂU 

CONSILIUL LOCAL GHIDIGHICI 

 

 

Nr.___                                                                                                din __.02.2020 

 

 

Cu privire la aprobarea și repartizarea  

mijloacelor financiare din soldul  

disponibil la situația din 01.01.2020 

 

În baza informației prezentate de Primarul satului Ghidighici cu referire la 

Darea de seamă, privind executarea Bugetului local, la situația din data de 

01.01.2020, în baza art. 26 din Legea RM nr. 397-XV din 16.10.2003 privind 

finanțele publice locale, în temeiul art. 14 alin (2) lit. n), art. 19 alin. (4) din Legea 

RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul 

sătesc Ghidighici, DECIDE: 

1. Se aprobă soldul de mijloace bănești constituite în urma executării Bugetului 

local pentru anul precedent, la situația din 01.01.2020, în sumă de 

5 491 698,57 lei; 

2. Se rectifică partea de cheltuieli a Bugetului local în sumă de: 5 491 698,57 

lei, conform Anexei;  

3. Contabilitatea va opera modificările de rigoare în Bugetul local pe anul 

2020, conform prevederilor prezentei Decizii.  

4. Controlul asupra executării prezentei Decizii, se pune în seama Primarului 

satului Ghidighici, dl. Victor DURBALĂ; 

 

 

Președintele ședinței 

 

Contrasemnat 

 

Secretar – interimar 

al Consiliului Local  Ghidighici                                           Vasile Muștuc 
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Anexa nr.1 

la decizia Consiliului sătesc Ghidighici 

                                                                                                                     nr. _____din __ 02.2020 

 

 

      Grupului de cheltuieli „Gospodăria de locuințe și serviciilor comunale”  

 În scopul prestării muncii temporare pentru lucrările de amenajare și salubrizare a satului și  

nivelul de retribuirie lunară a muncii, dupa cum urmează: 

- Muncitor la amenajarea localităților – 1 x 5 500,00 lei;  

- Muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje – 6 x 4 000,00 lei, 

 

Programul ,,Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale’’ 
 

Codul 

economic 

Denumirea codului economic Necesități, 

mii lei 

211200 Remunerarea muncii temporare 354,0 

212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 82,0 

212210 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe 

teritoriul ţării 

16,0 

 Procurarea unui tractor ( lama, matura, remorcă,) 449,6 

319230 Canalizarea str.Victoriei, D.Cantemir, Stefan cel Mare Etapa I și II 3742 

319230 Constructia stației de pompare și traseului de distribuție str.(Ștefan cel Mare, 

Glavan, D.Cantemir, 9Mai, Fundul Văii, Sărături, Ponoare, Bulgaru, Viilor) 

117 

 Cheltuieli Total 4760,6 

 

                  În scopul majorării eficienței în activitatea Aparatului Primarului, pentru anul 2020 este necesar 

suplinirea statelor de personal existent, cu efectivul de personal angajat în scopul prestării muncii 

temporare, cu achitare lunară, în următoarea componență: 

- Consilier juridic – 1 x 6  000,00 lei; 
- Arhitect – 1 x 5 000,00 lei; 

- Specialist achiziții publice – 1 x 5 000,00; 

- Specialist în problemele recrutării și încorporării – 1 x 3 000,00 lei; 

- Secretar administrativ – 1 x 2 500,00 lei; 

- Coordonator de proiecte – 1 x 6 000,00 lei; 

.  

Programul,,Exercitarea guvernării’’ 
 

Codul 

economic 

Denumirea codului economic Necesități, 

mii lei 

211200 Remunerarea muncii temporare 330,0 

212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 75,9 

212210 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe 

teritoriul ţării 

14,9 

222990 

Datorii 

Lucrări de conservare a energiei termice prin termoizolare blocul nr.2 a Grădiniței de 

copii nr.203 

174,3 

Serviciu de montare a pavajului pietonal str.Sfatul Tări 54 

Restantă la Bivelul Public National ( Ghidighici-Service) 13 

 Cheltuieli Total 662,1 

                                                         Grupul de cheltuieli  „Protecție socială”  
                          Angajarea personalului prin contract de prestare a muncii temporare: 

- Asistent social 1 x 4 500,00 lei, 
 

Programul   ,,Servicii de asistență socială comunitară’’ 
 

Codul  

economic 

Denumirea codului economic Necesități, 

mii lei 

211200 Remunerarea muncii temporare 54,0 

212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 12,5 

212210 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe 

teritoriul ţării 

2,5 

 Cheltuieli Total 69 

 


