
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORASENESC CAU§ENI Proiect

D E C I Z I E  nr.

din 99
99. 2020

Cu privire la alocarea 
mijloacelor fmanciare

Avind in vedere adresarea consilierilor orasenesti Causeni -  domnul
5 ? ?

Veaceslav Nigai si domnul Ion Ciontoloi.
in conformitate cu art. 4 (3) lit.c), art. 32 lit.g din Legea privind fmantele publice 

locale, nr.397-XV din 16 octombrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art.29 (1) lit. a), lit.f), (2) din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul orasenesc 
Causeni DECIDE:
1. Se aloca mijloace financiare, din contul soldului de mijloace banesti constituit in urma 
executarii bugetului orasenesc Causeni pentru anul 2019, in suma totala de 520000,0 lei, 
pentru acordarea ajutorului material unic participantilor si membrilor familiilor celor 
decedati la actiunile de lupta, in cuantum de 1000,0 lei fiecare, inclusiv:
1.1. participantilor la conflictul armat pentru apararea integritatii si independentei 
Republicii Moldova si membrilor familiilor celor decedati la actiunile de lupta, conform 
anexei nr. 1;
1.2. participantilor la razboiul din Afganistan si membrilor familiilor celor decedati la 
actiunile de lupta, conform anexei nr.2;
1.3. participantilor la lichidarea consecintelor catastrofei de la Cemobil si membrilor 
familiilor celor decedati, conform anexei nr.3;
2. Responsabil de executarea prezentei Decizii se desemneaza Primarul or. Causeni- 
domnul Anatolie Dontu.
4.Prezenta Decizie se comunica:

- Primarului orasului Cau§eni;



- Veteranilor de razboi si membrilor familiilor celor decedati la actiunile de lupta din 
or as;
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- Populapei raionului Cau§eni prin intermediul publicarii pe pagina web a Consiliului 
orasenesc Causeni.
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PRE§EDINTELE §EDINJEI: 
CONTRASEMNEAZA:

SECRETARUL 
CONSILIULUI ORASENESC 
CAU§ENI

Ala CUCOS

Elaborat:
Consilierii orasenesti

Ion Ciontoloi



Nota informativa
la proiectul de Decizie ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

1. Denumirea autorului $i, dupa caz, a participant lor la elaborarea proiectului__________
Consilierii Consiliului orasenesc Causeni - domnul Veaceslav Nigai si domnul Ion 
Ciontoloi.

2. Condijule ce au impus elaborarea proiectului de act normativ §i fmalitalile urmarite 
Acordarea unui ajutor material unic pentru 520 participant la conflictul armat pentru 
apararea integritatii si independentei Republicii Moldova si membrilor familiilor celor 
decedati la actiunile de lupta, participant^ la razboiul din Afganistan si membrilor 
familiilor celor decedati la actiunile de lupta si participantilor la lichidarea consecintelor 
catastrofei de la Cemobil si membrilor familiilor celor decedati, din orasul Causeni, in 
cuantum de 1000,0 lei fiecare, in suma totala de 520000,0 lei, conform listelor anexate;

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislate! national e cu legisiapia Uniunii Europene_______________ ________________

4. Principalele prevederi ale proiectului $i evident erea elementelor noi_______________ _

5. Fundamentarea economico-financiara________________________________________
Din contul soldului de mijloace banesti constituit in urma executarii bugetului orasenesc 
Causeni pentru anul 2019____________________________________________________
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare______________________
In conformitate cu art. 4 (3) lit.c), art. 32 lit.g din Legea privind fmantele publice locale, 
nr.397-XV din 16 octombrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art.29 (1) lit. a), lit.f), (2) din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 privind 

idmini strati a publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare._________________ _
7. Avizarea $i consultarea publica a proiectului_______________________ ___________

8. Constatarile expertizei anticoruptie___________________________________________
Proiectul respecta interesul public si in redactia propusa, nu contine factori de rise care pot 
genera riscuri de coruptie_____________________________________________ _______
9. Constatarile expertizei de compatibilitate______________________________________
Nu este cazul________________________________ _____________________________
10. Constatarile expertizei juridice______________ _______ _______________________
Proiectul de Decizie a fost supus expertizei juridice_______________________________
11. Constatarile altor expertize____________________ ___________________________
Nu este cazul


