REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAU§ENI
CONSILIUL ORASENESC C \ESEM
DECIZIA nr. 5/5
din 03 iulie 2020

Cu privire la modificarea anexei nr. 3 a deciziei
Consiliului orasenesc Causeni ”Cu privire la
aprobarea bugetului orasului Causeni pentru
anul 2020” nr. 5/1 din 19.12.2019

Avand in vedere necesitatea efectuarii lucrarilor si achitarii datoriilor
acumulate, neplanificate in bugetul orasului Causeni pentru anul 2020,
in conformitate cu art. 62 (1) din Legea privind actele normative nr. 100 din
22.12.2017,
art. 8 (1), (5), 9, 28 (1), (2), lit. a), (3), (4), 32, lit. a) din Legea privind
finantele 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), 12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea
administrative nr. 435 -X V I 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 publica locala nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul
orasenesc Causeni, DECIDE:
?
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1. Anexa nr. 3 ’’Resursele si cheltuielile bugetului orasenesc Causeni conform
clasificatiei functional si pe programe”, a Deciziei Consiliului orasenesc
Causeni ”Cu privire la aprobarea bugetului orasului Causeni''pentru anul
2020” nr. 5/1 din 19.12.2019 se modifica dupa cum

1.1 La Capitolul ”Servicii de stat cu destinafie generala”, aliniatul ”Exercitarea
guvemarii” „Cod 0301,, in colona ”Suma, mii lei”, sumele se majoraza cu
465,9 mii lei cu destinatie, inclusiv:
-

109,4 mii lei - schimbarea tamplariei cladirei sediului primariei or. Causeni;

- 30,0 mii

lei -

achitarea datoriilor restante din anul 2019

SRL

’’ASTERPLANT” de achizitionare a florilor;
- 25,0 mii lei - achitarea datoriilor restante din anul 2019 SRL ’’Veritan - Prim”
de achizitionare a materialelor de uz gospodaresc;
- 301,5 mii lei - reparatii curente a cladirei sediului primariei or. Causeni,.
1.2 La Capitolul ”Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale",
pozitia ’’Dezvoltarea gopodariei de locuinte si serviciilor comunale”, „ Cod
7502,, in coloana ”Suma, mii lei”, sumele se majoraza cu 600,0 mii lei, cu
destinatie modernizarea scuarului Mihai Eminescu, or. Causeni, in
continuare dupa text
2. Prezenta Decizie se comunica:
-Dlui Anatolie Dontu, primarul orasului Causeni;
-Oficiului Teritorial Causeni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunostinta publica
prin intermediul plasarii pe pagina web a Primariei orasului Causeni si includerii in
Registrul de stat a actelor locale.

§EDINTEI
Sergiu Gogu

