
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 4/5
din 4 iunie 2021

Cu privire la m odificarea Deciziei Consiliului 

orăşenesc Căuşeni n r.l 1/1 din 08.12.2020 „Cu 

privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni 

pentru anul 2021”

Avînd în vedere:

Decizia Consiliului raional Căuşeni nr.2/36 din 19 martie 2021 „Cu privire la 

alocarea m ijloacelor financiare “

în  conform itate cu art. 62(1), 64(1) din Legea privind actele norm ative a n r . l00 

din 22.12.2017,

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

finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

art. 7(1), 24(1), lit.a), 61 (1), (3) din Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale n r . l81 din 25.07.2014,

în baza art.3,lit.a), b), h), 4 (l),lit. m), 5 (1),12 (1), (2) din Legea privind 

descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006,

în tem eiul 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, Consiliul 

orăşenesc Căuşeni DECIDE:

1. Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr. 11/1 din 08.12.2020 „Cu privire la 

aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2021” se modifică după cum 

urm ează :

1.1 Anexa nr.2 „Com ponenţa veniturilor bugetului orăşenesc Căuşeni pentru anul 

2021” , la capitolul: „Transferuri primite cu destinaţie specială între bugetele locale

*0*



de nivelul II si nivelul I în cadrul unei unutăti administrativ-teritoriale “Cod Eco
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(k4) 1934” , sumele se m ajorează cu „25,0” .

1.2 Anexa nr.3 „Resurse şi cheltuielile bugetului orăşenesc Căuşeni conform 

clasificaţiei funcţionale şi pe program e” , la Cod 7502 „Dezvoltarea gospodăriei de 

locuinţe şi servicii com unale” , alineatul „Reparaţii capitale ale construcţiilor 

speciale”  sumele se m ajorează cu 25,0 mii lei ( pentru banda bicicliştilor în oraş 

Căuşeni).

2.Prezenta decizie poate fi contestată,conform  prevederilor art. 19,164 (1), 165 (1), 

166 din Codul administrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă,în term en 

de 30 zile de la data comunicării,la Consiliului orăşenesc Căuşeni cu sediul pe 

adresa:or.Căuşeni,str.M .Radu ,3.

3.Prezenta Decizie se comunică:

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

aduce la cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei 

oraşului Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.
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