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                                          PROIECT  

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI                                

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI 

 

DECIZIE  nr.6/5 

din 21 august  2020 

 

Cu privire la  alocarea  

mijloacelor financiare  

 

      În scopul  protecției sociale a familiilor cu copii și creșterii natalității,  

În conformitate cu art. 8 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV 

din 16.10.2003, 

cu art.3, lit.a), 4(1) lit. m) art. 12(1), (2) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr.435-XVI   din 28.12.2006, 

 În temeiul art. 3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit. y) 20 (5), 81(1) din Legea privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc 

Căuşeni   DECIDE: 

 

1.Se aloca din Cod  9019 ,,Protecția socială,, pentru anul  2020 mijloace băneşti  în 

suma de 7000 lei, cu statut de suport financiar familiilor pentru fiecare copil nou 

născut a cîte 500 lei, conform anexei nr.1 parte integrată a prezentei Decizii. 

 

2. Executarea prezentei Decizii se pune în sarcina primarului or. Căușeni. 

 

3. Prezenta Decizie se comunică: 

       - Primarul oraşului Căuşeni, Anatolie Donțu; 

       - Compartimentul contabilitate; 

  - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova și se 

aduce la cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pagina web a primăriei 

or. Căușeni și Registru de stat al actelor locale. 

 

                 PREŞEDINTELE 
           ŞEDINŢEI                                                                                         



          

                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC             

                                                                           Ala Cucoş-Chiseliţa   

 

Primar                                                                                   Anatolie Donțu 

Contabil-șef                                                                          Olesea Procopenco 

Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni                            Ala Cucoș-Chiselița 

Avizat: Anatolie Focșa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     

 

 

N O T Ă   I N FO R M A T I V Ă 

la proiectul de decizie ,,Cu privire la  alocarea 

mijloacelor financiare” 

 

1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Primaria or. Căușeni, Contabil-șef  Olesea Procopenco 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

În societatea de astăzi, bunăstarea familiei în care se naște un copil este cel 

mai important factor determinant al educației.  Astfel, este nevoie și necesar de a 

susține mai mult familiile și părinții, în special cei aflați în situații vulnerabile și 

cărora le lipsesc resursele necesare de a permite copilului să crească și să se 

dezvolte într-un mediu sănătos. 

Investițiile în copii nu sunt doar o obligație morală, dar și o prioritate 

economică, aceste investiții sunt și cea mai eficientă cale de asigurare a unui 

progres durabil social, demographic și cultural.  

 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În conformitate cu art. 8, 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice 

locale nr.397-XV din 16.10.2003,cu art.3, lit.a), 4(1) lit. m) art. 12(1), (2) din 

Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI   din 28.12.2006, în 

temeiul art. 3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), y) 20 (5), 81(1) din Legea privind 

administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 

4. Fundamentarea economico-financiară 

 Luând în consideraţie problemele existente de ordin social, economic şi ţinând 

cont de necesitatea susținerii a familiilor cu copii din or. Căușeni, Se propune 

alocarea Cod  9019 ,,Protecția socială,, pentru anul  2020 mijloace băneşti  în suma 

de 7000 lei, cu statut de suport financiar familiilor pentru fiecare copil nou născut a 

cîte 500 lei, conform anexei nr.1 

5. Constatările expertizei anticorupție 

Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul interesului public și nu afectează 

drepturile fundemantale ale omului. 

 

Primar                                                                                   Anatolie Donțu 

 

Contabil-șef                                                                           Olesea Procopenco 

 
 



 


