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PROIECT DE DECIZIE 

nr. 3/                                                     din     iulie 2020 

Cu privire la aprobarea regulamentului și modificarea bugetului anual  

necesar pentru redeschiderea  și reluarea activității I.E.T. nr. 203 în perioada 

post-Covid 
 

Examinând cererea administrației instituției de educație timpurie nr. 203  din localitate, 

privind alocarea resurselor financiare pentru procurarea celor necesare, avînd în vedere 

reglementările speciale privind redeschiderea și reluarea activității instituțiilor preșcolare în 

perioada post- Covid 19 la solicitarea MECC,  în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 

397/2003 privind finanţele publice locale, în temeiul art.14 alin (1) din Legea Republicii Moldova 

nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul local Ghidighici DECIDE: 

1. Se acceptă redistribuirea mijloacelor financiare prin micșorarea la linia buget 0911/8802/00448 

”Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt”  în sumă de 100 mii lei 

de la codul ECO 333110 ’’Procurarea produselor alimentare”; 

2. Se acceptă redistribuirea mijloacelor financiare prin majorarea la linia de buget  

0911/8802/00199”Educație timpurie” în sumă de 100 mii lei pentru pregătirea redeschiderii 

activității IET nr. 203 la următoarele coduri ECO: 

- 222500 ”Servicii de reparații curente” -20 mii lei; 

- 222600 ”Formare profesională”-2600 lei; 

- 222810 ”Servicii medicale”-1800 lei; 

- 336110 „Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou”- 33,600 mii lei (mănuși, viziere);- 

- 338110 „Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte”-10 mii lei (halate, prosoape); 

- 339110 „Alte materiale” - 12 mii lei (veselă); 

- 314110 „Procurarea maşinilor şi utilajelor”-15 mii lei (termometre infraroșu); 

- 316110 “Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc” – 5 mii lei (covorașe).  

3. Se aprobă regulamentul privind redeschiderea și reluarea activității instituției de educație 

timpurie nr. 203 în perioada post-Covid 19. 

4. Contabilitatea Primăriei va efectua modificările menționate pentru asigurarea executării  

modificărilor conform  pct. 1 și 2 al deciziei în conformitate cu Decizia Consiliului. 

5. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în seama Comisiei buget și finanțe, 

economie și reforme și Primarului s. Ghidighici. 
 

Președintele ședinței      

CONTRASEMNAT: 

Secretar interimar al  Consiliului local                Șcerbina Rodica 
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