REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAU$ENI
CONSILIUL ORASENESC CAU$EN1
DECIZIA nr. 5/4
din 03 iulie 2020

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului
orasenesc Causeni ”Cu privire la aprobarea
bugetului orasului Causeni pentru anul 2020”
nr. 5/1 din 19.12.2019

Avand in vedere Decizia Consiliului raional Causeni ”Cu privire la
alocarea mijloacelor fmanciare” nr. 3/22 din 26 mai 2020,
in conformitate cu art. 62 (1), 64 (1) din Legea privind actele normative nr.
100 din 22.12.2017,
art. 3 (1), 8 (1), (5), 9, 28 (1), (2), lit. a), (3), (4), 32, lit. a) din Legea
privind fmantele publice locale nr. 397 - XV din 16 octombrie 2003,
art. 7 (1), 24 (1), lit. a), 61 (1), (3) din Legea finantelor publice si
responsabilitatii bugetar - fiscale nr. 181 din 25.07.2014,
in baza art. 3, lit. a), b), 4 (1), lit. m), 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), 81 (1)
din Legea privind administratia publice locale nr. 436 - XVI din 28.12.2006,
Consiliul orasenesc Causeni, DECIDE:
?

?

~

1.1.

Anexa nr. 2 ’’Componenta veniturilor bugetului orasenesc Causeni
pentru anul 2020” se completeaza cu un alineat nou inclusiv, in
urmatoarea redactie:

’’Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de
nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ teritoriale”, ”Cod Eco (k4) 1931”, iar sumele se majoreaza cu ”40,5”.
1.2.

Anexa nr. 3 ’’Resurse si cheltuielile bugetului orasenesc Causeni
conform clasificatiei functional si pe programe”, la capitolul ’’Protectie
sociala”, alineatele ’’Resurse, total” si ’’Resurse generale” sumele se
majoreaza cu 40,5 mii lei (destinate prestarii serviciilor de catre cantina
de ajutor social din or. Causeni), in continuare dupa text.

2. Prezenta decizie se comunica:
-Dlui Anatolie Dontu, primarul orasului Causeni;
- Consiliului raional Causeni;
- Directia Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Causeni;
- Oficiului Teritorial Causeni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunostinta
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publica prin intermediul plasarii pe pagina web a Primariei orasului Causeni si
includerii in Registrul de stat a actelor locale.
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