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PROIECT DE DECIZIE

nr / din septembrie 2020

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 
pentru proiectului “Instalarea indicatoarelor de 
direcţionare şi orientare, asamblate cu plăcuţe stradale 
în satul Ghidighici” finanţat de Delegaţia Uniunii Europene 
în Republica Moldova

în conformitate cu Regulamentul privind acordarea subvenţiilor pentru 
susţinerea dezvoltării rurale la nivel local implementat de Solidarity Fund PL în 
Moldova în parteneriat cu Reţeaua Naţională LEADER din Republica Moldova, în 
temeiul art.14 pct. (1) şi pct. (2), lit.b), j), k) şi art. 29 pct. (1), lit. a), n) ale 
Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu 
prevederile art. 28 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, 
Consiliul satului Ghidighici

DECIDE:
1. Se aprobă proiectul “Instalarea indicatoarelor de direcţionare şi orientare, 

asamblate cu plăcuţe stradale în satul Ghidighici” în cadrul Apelului 
propunerilor de proiect pentru susţinerea dezvoltării rurale la nivel local, din 
numele GAL „ Bazinul Lacului Ghidighici”.

2. Se aprobă alocarea contribuţiei APL pentru susţinerea dezvoltării rurale la 
nivel local în sumă de 19800,00 lei.

3. Se acceptă modificarea planului de finanţare la linia de buget 
0620/7502/00333 „Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi servicii 
comunale” după cum urmează:
- micşorarea de la codul Eco 337110 „Procurarea materialelor de 

construcţie” în sumă de 19800 lei;
- majorarea la codul Eco 222500 “Servicii de reparaţii curente” în sumă 

de 19800 lei.
4. Se împuterniceşte primarul s. Ghidighici dl Victor DURBALĂ, cu 

drept de a semna contractul de colaborare cu reprezentanţii programului.
5. Se pune în sarcina autorităţii executive a s. Ghidighici deschiderea contului 

pentru încasarea grantului în sumă de 50 000,00 lei şi să întreprindă 
acţiunile necesare în vederea realizării cu succes a proiectului.
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6. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în 
sarcina primarului dlui Victor DURBACA.

Preşedintele şedinţei
CONTRASEMNAT:
Secretarul interimar al Consiliului Scerbina Rodica


