REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAUSENI
CONSILIUL ORA$ENESC CAU§ENI
DECIZIE nr.1/3
din 24 ianuarie 2020
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
ora§enesc Cau§eni nr.5/1 din 19.12.2019 ,,Cu
privire la aprobarea bugetului ora§ului Cau§eni
pentru anul 2020”

Avind in vedere ca cod IB AN - la privatizarea apartamentelor nu este generat
in sistemul Informational al Ministerului de Finante,

in rezultatul estimarilor

prealabile facute de specialistii sectia economie si reforme precum ca in anul 2020
se preconizeaza de a incasa suma de 10000 lei.
In confonnitate cu art. 3 (1), 4 (1), (2) lit. a), 28 (1), (3), (4) din Legea privind
fmanfele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,
art. 3 lit.a), art. 12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative
nr.435-XVI din 28.12.2006,
intem eiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din
Legea privind administrafia publica locala nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul
ora§enesc Cau§eni DECIDE:

l.Se modified Decizia Consiliului ora§enesc Cau§eni nr.5/1 din 19.12.2019 „Cu
privire la aprobarea

bugetului orasului Cau§eni pentru anul 2020,, dupa cum

urmeaza:
1.1.In

anexa nr.l „Sinteza indicatorilor generali si sursele de fmantare ale

bugetului orasenesc Causeni pentru anul 2020” la capitolul IV.

„SURSE DE

FINANTARE, total (active financiarc i datorii+modiIIcart

ijloace

banesti)”, dupa rindul „Sold mijloace banesti la sfirsitul

auga

rinduri noi si anume:

Vinzarea apartamentelor catre cetateni

415240

10,0

1.2.In anexa nr.3 “Resursele si cheltuielile bugetului orasenesc Causeni conform
clasificatiei functional si pe programe,, in rindul „Dezvoltarea culturii,, , ,,Cod
8502,, in coloana „Suma, mii lei,, cifrele se majoreaza cu 10,0 mii lei, in continuare
dupa text.

2 .Prezenta Decizie se comunica:
-Primarului orasului Causeni;
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- Compartimentul contabilitate a Primariei or. Causeni;
- Oficiului Teritorial Cau§eni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;
- Si se aduce la cunostinta publica prin intermediul plasarii pe pagina web a
primariei or.Causeni si includerii in Registrul de stat a actelor locale.

PRE §EDINTELE
§EDINTEI
Sergiu Gogu

