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                                 PROIECT    

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI 

 

DECIZIE nr. 6/4 

din  21 august 2020 

Cu privire la alocarea 

 mijloacelor financiare    

 

        Avînd în vedere demersul ,,Asociația persoanelor supuse represiunilor politice 

din r-nul Căușeni, cu numărul de înregistrare nr.02/1-25-855 din 14 iulie 2020, 

       în conformitate cu art. 3 (1), 8(1), (5), 9, 19(2), 32, lit.g) din Legea privind 

finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, 

 pct.7 a Regulamentul privind constituirea mijloacelor fondului de Rezervă al 

Consiliului orășenesc Căușeni, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc nr.2/15 

din 19.02.2020, 

în baza art. 3 lit. a), b), 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), (3) , 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea 

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

orăşenesc Căuşeni DECIDE: 

 

1.Se  alocă, din fondul de rezervă al bugetului orașului Căușeni, mijloace financiare 

în sumă de 7500 lei, cu statut de suport financiar persoanelor represiunilor staliniste, 

deportați, cît și moștenitorii acestora care au suferit din urma persecutărilor politice 

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

 

 2.Controlul executării prezentei decizii revine contabilui-șef a primăria or. Căușeni 

Olesea Procopenco. 

 

 3.Prezenta Decizie se comunică: 



   - Primarul oraşului Căuşeni, Anatolie Donțu; 

   - Contabilului-șef  primăriei or.Căușeni Olesea Procopenco, 

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat și se aduce la cunoștință 

publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei orașului Căușeni și 

includerii în Registrul de stat a actelor locale. 

     

                 PREŞEDINTELE 
           ŞEDINŢEI                                                                                         

          

                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC             

                                                                           Ala Cucoş-Chiseliţa   

 

 

      Primarul                                                                               Anatolie Donțu 

     Contabil-șef                                                                          Procopenco Olesea 

Specialist                                                                              Natalia Carpovici 

Secratar al Consiliului orășenesc Căușeni                           Ala Cucoș-Chiselița 

     Avizat:Focșa A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               NOTA INFORMATIVA 

la proiectul de decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din  fondul de rezervă’’ 

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

Primaria or. Căușeni, specialist Carpovici Natalia 

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

urmărite 

         Avînd în vedere demersul Asociației persoanelor supuse represiunilor politice 

din raionul Căușeni înregistrat în registrul comun al primăriei or. Căușeni’’cu 

numărul de înregistrare nr.02/1-25-855 din 14 iulie 2020, 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

-------------------- 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

       în conformitate cu art.8(1), 9,32, lit.g) din Legea privind finanţele publice 

locale nr.397-XV din 16.10.2003, 

     art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV 

din 16.10.2003, 

   art. 3 lit.a), 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), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea 

privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 

1.Se  alocă,din fondul de rezervă al bugetului orașului Căușeni, mijloace bănești în 

sumă de 7500 lei, cu statut de suport financiar persoanelor represiunilor 

staliniste,deportați,cît și moștenitorii acestora care au suferit din urma 

persecutărilor politice a cîte 500 lei,conform anexei nr.1 parte integrantă a 

prezentei Decizii. 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Pubilicarea proiectului pe saitul Primăriei or. Căușeni. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul interesului public și nu afectează 

drepturile fundemantale ale omului. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

--------- 

10. Constatările expertizei juridice 



Prezentul raport este întocmit în conformitate cu   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din 

Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, 

   art. 3 lit.a), 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), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea 

privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006. 

 

11. Constatările altor expertize 

 

 

 

 

 

Primarul                                                                               Anatolie Donțu 

 

Contabil-șef                                                                          Procopenco Olesea 

 

Specialist                                                                           Carpovici    Natalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 


