
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr. 4/3
din 4 iunie 2021

Cu privire la m odificarea D ecizia C onsiliului 
O răşenesc Căuşeni ”Cu privire la aprobarea 
bugetului oraşului Căuşeni pentru  anul 2021” 
nr. 11/1 din 08.12.2020

Având în vedere decizia Consiliului orăsănesc Căuşeni nr.2/47 din 07 mai
5 ?

2021 „Cu privire la demersul directorului „BTA-36,, S.A.„
în conformitate cu art. 9, 17, 23, 44, 45 (1), 72 (2), lit. a), 77, 78 din Codul

administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19.07.2018,

art. 3, lit. a), 4 (1 ) , lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.

435 - X V I  din 28.12.2006,

în tem eiul art. 3, 4, 5 (1), 7, 14 (1), (2), lit. b), (3), 20 (5) din Legea privind

administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc

Căuşeni, DECIDE:
9 "

l.Se m odifică D ecizia Consiliului orăşenesc C ăuşeni ”Cu privire la aprobarea 
bugetului oraşului C ăuşeni pentru  anul 2021” nr. 11/1 din 08.12.2020 după cum 

urm ează si anume:
9

/V

-In p c t.l la venituri sumă de 54363,5 mii lei şi cheltuieli sumă de 54363,5 mii lei 
se m icşorează cu 2,0 mii lei.

A

- In anexa n r .l „Indicatorii generali şi sursele de finanţare a bugetului orăşenesc 
Căuşeni pentru anul 2021,, în rîndurile „I VENITURI, total,, şi „ II. 
CHELTUIELI, total,, cifra de 54363,5 mii lei se m icşorează cu 2,0 mii lei.

/V

- In anexa nr.2 „Sinteza veniturilor bugetului orăşenesc Căuşeni pentru anul 2021,, 
în rîndul “ Venituri total: inclusiv “ şi “Taxa pentru prestarea serviciilor de transport 
auto de călători pe teritoriul m unicipiilor” suma se m icşorează cu 2,0 mii lei.

/V

- In anexa nr.3 „Resursele şi cheltuielile bugetului orăşenesc Căuşeni conform 

clasificaşiei funcţionale şi pe programe,, în rîndul „Cheltuieli recurente,în total,, şi



rîndul „Gospodăria de locuinţe şi gospodăria seviciilor comunale,, „Cod 06„ 

sumele se m icşorează cu 2,0 mii lei, în continuare după text.

2. Prezenta decizie conform art. 20, 189, 196 din Codul Adm inistrativ nr. 116 din 

19.07.2018 poate fi contestată, în term en de 30 zile la comunicare, la Judecătoria 

Căuşeni, sediul central, or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 86.

3. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Dlui Veaceslav Railean, Directorul,,BTA-36„ S.A.;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunoştinţă5 5 9 9

publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuşeni şi

includerii în Registrului de stat a actelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI: 

Tatiana ]

CONTRASEM NEAZĂ:
R INTERIM AR AL CONSILIULUI 
C g f  ORĂŞENESC 

Natalia M ungiu


