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RBPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAU$ENI

CONSILruL ORA$ENESC CAUSENI

DECI74IA nr.l/24
din 04 februarie 2021

Cu privire la modiftcarea dectziei

Consiliului Ordqenesc CduEeni "Cu privire la

aprobarea bugetului ora;ului Cduqeni pentru

anul202l" nr. 11/1 din 08.12.2020

Av6nd ?n vedere decizia Consiliului Raional Cduqeni "Cu privire Ia

cooperarea cu unele autoritali publice de nivelul int6i din raionul Cdu$eni" nr.

9/1 din 04 decembrie 2020,

in conformitate cu art. 62 (l), 64 (1) din Legea privind actele normative

nr. 100 din22.12.2017,

art. 3 (1), 8 (1), (5), 9, 28 (l), (2), lit. a), (3), (4), 32, lit. a) din Legea

privind finanlele publice locale nr. 397 - XV din 16 octombri e 2003,

art. 7 (1), 24 (1), lit. a), 6l (1), (3) din Legea finanlelor publice qi

responsabilitefli bugetar - fiscale nr. 181 din 25.07 .2014,

in baza art. 3, lit. a), b), h), 4 (1), lit. m), 5 (1), 12 (L), (2) din Legea

privind descentralizarea administr atld nr. 43 5 - XVI din 28 .12.2006,

in temeiul art.3,9, I0 (l), (2), 14 (1) (2),lit. n), 19 (4),20 (l), (5), 81 (1)

din Legea privind administralia publici locald m. 436 - XVI din 28.12.2006,

Consiliul Ordqenesc Cduqeni, DECIDE:

1. Decizia Consiliului Ordqenesc Cduqeni "Cu

oraqului Cduqeni pentru anul 2021" nr. 11/1 din

cum urrneazd:



1.1 Anexa nr.2 "Componenfa veniturilor bugetului ordEenesc Cduqeni pentru

anul 2021",la capitolul: "Transferuri capitale primite cu destinalie speciald

intre bugetele locale de nivelul II ;i bugetele locale de nivelul I in cadrul

unei unita{i administrativ - teritoriale", "Cod Eco (k4) 1934", sumele se

majoreazd cu "57 ,8" .

1.2 Anexa nr. 3 "Resurse qi cheltuielile bugetului orSEenesc Cdugeni conform

clasificaliei funclionale Ei pe programe", Ia capitolul "Protecfia sociald",

alineatul "Susfinerea suplimentari a unor categorii de populalie" sumele se

majoreazd cu 57,8 mti lei (pentru serviciile de alimentalie la cantina de

ajutor social).

2.Prezenta decizie poate fi contestatS, confonn prevederilor art. 19, 164 (I),

165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabilS, in

termen de 30 de zile de la data comunicdrii, la Consiliul ordqenesc Cduqeni cu

sediul pe adresa: or. CSuqeni, str. M. Radu, 3

In cazul dezacordului cu rdspunsul la cererea prealabilS poate fi contestatS, in

tennen de 30 zlle dela data comunicdrii, in judecdtoria Cduqeni, sediul central, pe

adresa: or. Cduqeni, str. $tefan cel Mare gi SfAnt, nr. 86.

3. Prezenta decizie se comunicS:

-Dlui Anatolie Donfu, primarul oraqului CduEeni;

-Consiliului Raional Ciuqeni;

-Oficiului Teritorial CduEeni al Cancelariei de Stat gi se aduce la cunoqtinld publicd

prin intermediul plasdrii pe pagina web a Primdriei ora;ului Cduqeni Si includerii in

Registrul de stat al actelor locale.

PRE$EDINTELE

$EDINTEI
Sergiu Gogu

CONTRASEMNEAZA
TARUL CONSILIULUI ONASBNESC

Ala Cucoq-Chiseli{a


