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   PROIECT DE DECIZIE 

nr. 3/                                       din   15  iulie 2020 

Cu privire la modificarea proiectului privind extinderea rețelei de canalizare 

în satul Ghidighici (str. Victoriei, D. Cantemir, Ștefan cel Mare Etapa I și II) 
 

Având în vedere solicitările locuitorilor din satul Ghidighici privind 

includerea în lucrarea tehnică de proiectare a rețelei de canalizare în porțiunea 

străzilor Șt. cel Mare și D. Cantemir (etapa I și II) a conexiunilor către gospodării 

individuale pe străzile menționate, în scopul asigurării accesului populației la 

servicii de calitate și în vederea diminuării impactului negativ asupra mediului în 

lipsa instalațiilor de colectare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile art. 26 

alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, în 

temeiul art. 14 alin. (2) lit. f) și o) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală, Consiliul local Ghidighici DECIDE: 

1. Se acceptă modificarea proiectului rețelei de canalizare în porțiunea străzilor 

Ștefan cel Mare și D. Cantemir (etapa I și II), prin proiectarea conexiunilor către 

gospodăriile individuale de pe străzile menționate. 

2. Se alocă 72 mii lei pentru achiziționarea serviciilor de proiectare a 

conexiunilor la rețeaua de canalizare pe segmentul străzilor Șt. cel Mare și D. 

Cantemir (et. I și II). 

3. Contabilitatea va efectua modificări la linia de buget 11191/0630/7503/00319 

”Aprovizionarea cu apă și canalizare”,  din soldul disponibil după cum urmează: 

- de la 319230 „Instalaţii de transmisie în curs de execuţie” se va micșora 

suma de 72 mii lei; 

- la 319240 „Pregătirea proiectelor” se va aloca suma de 72 mii lei. 

4. Primarul satului Ghidighici, dl Victor Durbală, va asigura executarea 

prezentei decizii. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama Comisiei buget 

și finanțe și protecția socială a populației. 

 

Preşedintele şedinţei      

 

CONTRASEMNAT: 

Secretar interimar al Consiliului local                                 Șcerbina Rodica 
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