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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAUSENI
CONSILIUL ORA$ENESC CAU$ENI

Dd.CIZIA nr.l/25
din 04 februarie 2021
Cu privire la modifrcarea Deciziei Consiliului

nr.Illl

ordgenesc Cduqeni

din 08.12.2020 ,,Cu

privire la aprobarea bugetului oraqului Cduqeni
pentru anul2021"

Avind in vedere cd cod IBAN

in

- la privatizarca aparlamentelor nu este generat

sistemul Informalional al Ministerului de Finanle,

in

rezultatul estimdrilor

prealabile frcute de specialiqtii sectia economie qi reforme precum c[
:

se preoontzeazd"

In

de

a incasa suma de 10,0

in anul2021

mii lei.

conformitate cu art.3(l), 4(I),(2) lit.a), 28 (1), (3), (4) din Legea privind

finanlele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

art. 3 lit.a), art.l2
nr.43

(I), (2) din Legea privind

descentralizarea administrative

5-XVI din 28.12.2006,
in temeiul art.3,9, 10 (I), (2),14(1), (2) lit.n), lg(4),20(l), (5), g1(1) din

Legea privind administraJia publici locald nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul
ordgenesc Cduqeni

DECIDE:

1.Se modrftcd, Decizia Consiliului ordqenesc Ciugeni nr.11/1

privire la aprobarea

bugetului oragului Cduqeni pentru anul

urrneazd.z

1.1

In anexa nr.1 ,,Sinteza
ordqenesc Ciuqeni
fi

din 08.I2.2020 ,,Cu

nanlare,total(active

202I"

dupd cum

bdneqti)" dupd rindul ,,Sold mijloace bineqti la sfirqitul perioadei,,-se addugd

rinduri noi qi anume:,,Vinzarea apartamentelor cdtre cetdfeni" COD ECO
415240 suma de 10"0 mii lei.

1.2.

in anexa nr.3 ,,Resursele gi cheltuielile bugetului

ordqenesc Cdqeni conform

clasificaliei funclionale qi pe programe ,,in rindul ,,Dezvoltarea gospoddriei

de

locuinle gi serviciilor comunale",Cod 7502 ,,in coloana,,suma,mii lei,, cifrele

se

majoreazd cu 10,0 mii lei,in continuare dupb text.

2 .PrezentaDecizie se comunicd:

-Primarului oraqului Cduqeni;
- Compartimentul contabilitate aPrimiriei or. Cduqeni;

- Oficiului Teritorial CSuqeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova qi se
aduce

la cunoqtinld publicd prin intermediul plasdrii pe pagina web a primdriei

or.Ciuqeni Ei includerii in Registrul de stat a actelor locale.
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PRE$EDINTELE
$EDINTEI
Sergiu Gogu
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CONTRASEMNEAZA

l-lj ,ri\:$,FcRETARUL coNSILIULUI onAgnNesc
;

Ala Cucoq-Chiseli{a

