
 

 

                                 N O T Ă   I N FO R M A T I V Ă  

la proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 

orăşenesc Căuşeni nr.11/1 din 29.11.2017 „Cu 

privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni 

pentru anul 2018” 

 

1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Primaria or. Căușeni, specialist Carpovici Natalia 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalităţile urmărite 

Procesul –verbal al sedintei comisiei,cu privire la desfasurarea concursului 

,,Cea mai buna prezentare a unei gospodarii taranesti improvizata’’din cadrul 

Festivalului,,Toamna de aur 2018’’, prin care sau alocat mijloace financiare, din 

contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului 

Căușeni pentru anul 2017, cu titlu de transferuri cu destinație special către 

bugetele de nivelul I.Conform procesului verbal cu privire la buna organizare si 

prezentare a localitatii,Primaria or.Causeni a ocupat premiul I ,prin urmare 

suma premiei obtinute este de 5,0 mii lei.  

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

-------------------- 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 

nr.317-XV din 18.07.2003,  



   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale 

nr.397-XV din 16.10.2003, 

   art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrativă 

nr.435-XVI din 28.12.2006, 

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din 

Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 

5. Fundamentarea economico-financiară 

1.Se  modifică  Decizia  Consiliului  orăşenesc  Căuşeni nr. 11/1 din 29.11.2017 

„Cu privire la aprobarea  bugetului  oraşului  Căuşeni pentru  anul 2018”  după 

cum urmează: 

1.1.Se modifica   Anexa nr.2 ,,Sinteza veniturilor bugetului local Căușeni pe 

anul 2018,,  și anume in aliniatul ,,Transferuri curente primate cu destinatie 

speciala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I’’in 

coloana ,,Suma ,mii lei cifrele se majoreaza cu 5,0 mii lei. 

 

1.2 In  anexa nr.3 ,,Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform 

clasificației  funcționale și pe programe „ in rindul ,,Dezvoltarea gospodariei de 

locuinte si serviciilor comunale” coloana Program-subprogram-7502,,in coloana 

,,Suma, mii lei” cifrele se majoreaza cu 5,0 mii lei,in continuare dupa text. 

  

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.11/1 din 29.11.2017 „Cu privire la 

aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2018” 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Pubilicarea proiectului pe saitul Primăriei or. Căușeni. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

--------- 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 



--------- 

10. Constatările expertizei juridice 

 

 

 

11. Constatările altor expertize 

 

 

 

 

 

Specialist                                                                           Carpovici    Natalia 

 

 


