
Proiect 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI 

 

Decizie nr.6/__ 

din___august2020 

 

Cu privire la modificarea anexei nr. 3 a deciziei 

Consiliului Orășenesc Căușeni ”Cu privire la 

Aprobarea bugetului orașului Căușeni pentru 

anul 2020” nr. 5/1 din 19.12.2019 

  

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de modernizare a 

rețelelor de asigurare cu apă potabilă a locuitorilor or. Căușeniși a rețelelor de 

canalizare, lucrări care necesită mijloace financiare neplanificate în bugetul 

orașului Căușeni pentru anul 2020, 

în 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 

finanțele publice locale nr. 397 – XV din 16 octombrie 2003, 
 art. 7 (1), 24 (1), lit. a), 61 (1), (3) din Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar – fiscale nr. 181 din 25.07.2014, 

 în baza art. 3, lit. a), 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 administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, 

Consiliul Orășenesc Căușeni, DECIDE: 

 

1. Anexa nr. 3 ”Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni 

conform clasificației funcționale și pe programe”, a Deciziei Consiliului 

Orășenesc Căușeni Cu privire la aprobarea bugetului orașului Căușeni 

pentru  anul 2020 nr. 5/1 din 19.12.2019 cu modificările operatese 

modifică după cum urmează: 

 

1.1 La poziția: ”Dezvoltarea drumurilor” ”COD 6402” în colonița ”suma 

mii lei” sumele se micșorează cu 1 000,0 mii lei. 

1.2 La Capitolul ”Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor 

comunale”, poziția ”Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciile 

comunale”,  ”COD 7502” în colonița ”suma, mii lei”, sumele se 

majorază cu 800, 0 mii lei cu destinație: 



– implementarea schiței – proiect ”Apă și canalizare în or. Căușeni”, 

1.3 1.3 La Capitolul “ Servicii de stat cu destinație generală “,poziția 

Exercitarea  guvernării   „COD  0301 “ „ în colonița ”suma, mii lei”, 

sumele se majorază cu 200, 0 mii lei : A)cu destinație:- 100,00 mii lei  

tichete de masă pentru angajații primăriei; B) 100,00 mii lei – cheltuieli 

curente, în continuare după text. 

2. Prezenta decizie se comunică: 

- Dlui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni; 

- Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se aduce la 

cunoștință public prin intermediul plasării pe pagina web a 

Primăriei orașului Căușeni și includerii în Registrul de stat a 

actelor locale. 

 

 
 

 

 

       Primar                                                                     AnatolieDonțu 

Secretarul  Consiliului Orășenesc                                  Cucoș - Chiseliță Ala 

 Specialist                                                                      Natalia Carpovici 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

La proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 

orăşenesc Căuşeni nr.5/1 din 19.12.2019 „Cu 

privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni 

pentru anul 2020” 

 

1.Denumirea autoruluiși, dupăcaz, a participanților la elaborareaproiectului 

Primaria or. Căușeni, PrimarulAnatolie Donțu ,specialist Carpovici Natalia 

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

urmărite 

Avînd în vedere  necesitatea de a proecta o schiță-proect “ Apă și canalizare “ în 

orașulCăușeni, avem nevoie de mijloace financiare în sumă de 800,00 mii lei 

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

administrativă nr.435-XVI DIN 23.12.2006 

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

din 16.10.2003, 

în temeiul art.3,9,10 (1),(2),14(1),(2)lit.n)19(4),20(1),(5),81(1) din Legera 

privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 

5. Fundamentarea economico-financiară 

1. Se modifică Decizia Consiliului orășănesc Căușeni nr.5/1 din 19.12.2019 „Cu 

privire la aprobarea bugetului orașului Căușeni pentru anul 2020 „după cum 

urmeză : 

1.În anexa nr. 3 ,,Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform 

clasificației funcționale și pe programe’’,și anume: 

1.1În rîndul:,,Dezvoltarea drumurilor’’,COD 6402 - în coloana „Suma,mii lei’’, 

cifrele se micșorează cu 1000,0 mii lei. 

1.2 În rîndul: “ Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și servicii comunale”                                         

“ COD 7502” în coloana „Suma,mii lei’’, cifrele se majorează cu 800,0 mii lei, 

pentru schița-proect “ Apa și canalizare “ în orașul Căușeni 

1.3 În rîndul: “ Exercitarea guvernării” – „ COD 0301” în coloana „Suma,mii lei’’, 

cifrele se majorează cu 200,0 mii lei:  - 100,0 mii lei pentru tichete de masa 

angajaților din primărie și 100 ,0 mii lei –pentru chelruieli curente , în continuare 

după text. 

 

 

 

 

 



 

 

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

Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.5/1 din 19.12.2019 „Cu privire la 

aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2020” 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Publicarea proiectului pe pagina web a Primăriei or.Căuseni 

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, 

întemeiul 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 or. Căușeni                                                        AnatolieDonțu 

Specialist                                                                          Carpovici Natalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


