
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 10/2 *
din 08 decembrie 2020

Cu privire la aprobarea în prima 

lectură a bugetului oraşului Căuşeni 

pentru anul 2021

în  conformitate cu prevederile art. 24 (1), lit.a) din Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014,

cu art. 4, 5(1), 6, 8, 19, 20 (1),(3), 21(4), 22, 32 li.a), b), c), d) din Legea 

privind finanţele publice locale, nr.397-XV din 16 octom brie 2003,

în tem eiul art.3 lit.a), 4(1), ar. 12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea 

adm inistrativă nr. 435 din 28.12.2006,

în tem eiul ari. 3,9, 10(1) (2), 14(1), (2) lit. n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1) a Legii 

privind adm inistraţia publică locală nr.436/2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni 

DECIDE

l.S e  aprobă în prim a lectura bugetul orăşenesc Căuşeni pentru anul 2021 la venituri 

în sumă de 54363,5 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 54363,5 mii lei, conform 

anexei n r.l „Indicatori generali şi surse de finanţare a bugetului orăşenesc Căuşeni 

pentru anul 2021” .

2.Prezenţa Decizie se comunică:

- Prim arului oraşului Căuşeni;

- Direcţiei Finanţe Căuşeni;

- Com partimentul contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;



- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii M oldova şi se 

aduce la cunoştinţă publică prin intermediul m ijloacelor de comunicare în masă 

afişare şi se include în Registrul de stat al actelor locale.

3.Prezenta decizie, conform art. 19, 162, 165 (1), 166 din Codul administrativ al 

Republicii M oldova nr.116 din 19.07.2018 poate fi contestată cu cererea prealabilă 

în term en de 30 zile de la data comunicării, la Consiliului orăşenesc Căuşeni cu 

sediul pe adresa or. C ău şen i, str. M. Radu nr.3.
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Indicatori generali şi surse de finanţare a bugetului 
orăşenesc Căuşeni pentru anul 2021

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I.VENITURI, total 
Inclusiv:

1 54363,5

1. Venituri de bază 21156,0
2.Venituri colectate 1480,0
3.Transferuri de la bugetul de stat 31712,5
II.CH ELTUIELI, total 2+3 54363,5
III. SOLD BUGETAR l-(2+3) 0
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total
(active fm anciare+datorii+m odificărea 
soldului de mijloace băneşti) 4+5+9 0


