
REPllBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CAU§ENI 

CONSILIUL ORASENESC CAU$ENI

DECIZIE nr.4/1
din 22 mai 2020

Cu privire la corelarea bugetului 
orasenesc Causeni pentru anul 2020 
la Legea bugetului de stat pentru anul 2020

Avind in vedere prevederile Legii nr.61 din 23 aprilie 2020 privind 
modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172 din 19 decembrie 
2019 si necesitatea corelarii bugetului orasenesc aprobat prin Decizia Consiliului 
orasenesc nr.5/1 din 19 decembrie 2019,

In conformitate cu art.55(5) al Legii fman(elor publice §i responsabilitapi 
bugetar -  fiscale, nr. 181 din 25.07.2014,

in baza art.24(l) al Legii privind finance publice locale, nr.397 XV din 16 
octombrie 2003,

art. 3 lit.a), art. 12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative 
nr.435-XVI din 28.12.2006,

in temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), (6), 81(1) din 
Legea privind administrapa publica locala nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul 
orasenesc Cau§eni DECIDE:

1. Se coreleaza bugetul orasenesc pentru anul 2020, aprobat prin Decizia 
Consiliului orasenesc Causeni nr.5/1 din 19 decembrie 2019 la Legea bugetului de 
stat pentru anul 2020 dupa cum urmeaza:

1.1 Se modified Deciziei Consiliului orasenesc nr.5/1 din 19 decembrie 2019 „Cu 
privire la aprobarea bugetului orasenesc Causeni pentru anul 2020” in pct.l la 
suma aprobata a bugetului orasenesc pentru anul 2020 la venituri si cheltuieli se 
majoreaza cu 1065,9 mii lei, inclusiv:

1.2 In anexa nr. 1 „Sinteza indicatorilor generali §i sursele de finantare a bugetului 
orasenesc Causeni pentru anul 2020'’ se coreleaza la alinidte}e cLyENITURI, 
total”, „inclusiv transferurile de la bugetul de stat„§i „И.C 
coloana “Suma,mii lei” suma se majoreaza cu 1065,9 mii lei.
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1.3 in anexa nr.2 „Componenta veniturilor bugetului orasenesc Cau§eni pentru 
anul 2020” la aliniatele „Venituri total: inclusiv,, si la aliniatul „Transferuri primate 
intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I„ ”Cod Eco (k4) 1912” in 
coloana “Suma, mii lei” suma se majoreaza cu 1065,9 mii lei.

2. Primarul or. Causeni la sedinta imediat urmatoare a Consiliului orasenesc
5 5 5 5

Causeni va veni cu un programul pentru informare si aprobarea Consiliului 
orasenesc privind repartizarea mijloacer financiare in suma del065,9 mii lei.

3. Prezenta Decizie se aduce la cuno§tin^a:

- Primarului orasului Causeni:
5 5 '

- Compartimentul contabilitate a Primariei or.Causeni;
- Oficiului Teritorial Causeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova si 

se aduce la cucostinta publica prin intermediul plasarii pe pagina web a 
primariei or. Causeni si includerea in Registrul de stat a actelor locale.

PRE§EDINTELE 
$EDINTEI 

Sergiu Gogu


