
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 8/1
din 26 noiem brie 2021

Cu privire la aprobarea în prima 

lectură a bugetului oraşului Căuşeni 

pentru anul 2022

în  conformitate cu prevederile art. 24 (1) lit.a) a Legii finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014,

în conformitate cu Legea nr. 235 -  XVI din 20.06.2006 cu privire la 
principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător,

în conformitate cu Legea privind reglem entarea prin autorizare a activităţii de 
întreprinzătom r. 160 din 22.07.2011,

în conform itate cu Legea cu privire la publicitate nr. 1227 -  XIII din 
27.06.97,

în conformitate cu Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 
23.09.2010,

în conformitate art. 5(3), 8, 18, 19, 20 (3), (4), (5), 22 din Legea privind finanţele 
publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003,

în conformitate cu Titlul VI, VII „Taxele locale „ din Codul fiscal, n r.l 163-XIII 
din 24.04.1997,

Hotărîrea Guvernului cu privire la desfaţurarea comerţului cu amănuntul nr. 
931 din 08.12.2011

H otărîrea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea 
serviciilor de alimentaţie publică,

H otărîrea Guvernului nr. 643 din 27.05.2003 cu privire la aprobarea

N orm elor m etodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică

cu funcţiuni de cazare si de servire a mesei
? ?

Hotărîrea Guvernului cu privire la parcările auto 

Republicii M oldova nr. 672 din 19.06.98



Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor 

auto de călători şi bagaje nr. 854 din 28.07.2006

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

administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006;

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

orăşenesc Căuşeni DECIDE:

l.Se aprobă în prima lectura bugetul orăşenesc Căuşeni pentru anul 2022 la venituri 

în sumă de 56289,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 56289,4 mii lei, conform 

anexei nr. 1 „Indicatori generali şi surse de finanţare a bugetului orăşenesc Căuşeni 

pentru anul 2022” .

2.Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Prim arului or. Căuşeni 

Anatolie Dontu.î

3.Prezenta Decizie întră în vigoare la 1 ianuarie 2022.

4.Prezenţa Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni;

- Direcţiei finanţe Căuşeni;

- Compartimentul 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.

5.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 com unicării,la Consiliului orăşenesc Căuşeni cu 

sediul pe adresa :or.Căuşeni ,str. M .Radu nr.3.

cu art. 3, 9, 10(1) (2), 14(1), (2) lit. a), n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1) din

PR EŞED IN TA  ” 
ŞEDINŢE 

Sergiu Gog

WH AJ%pitcoş-Chiseliţa: jg f.



A nexa nr. 1
la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni 

nr.8/ ld in  26 noiem brie 2021

Indicatori generali şi surse de finanţare a bugetu 
orăşenesc Căuşeni pentru anul 2022

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

1 56289,4

1.Venituri de bază 24556,5
2.Venituri colectate 1808,1
3.Transferuri de la bugetul de stat 29924,8
II.CH ELTUIELI, total 2+3 56289,4
III. SOLD BUGETAR 1 -(2+3) 0
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total
(active fm anciare+datorii+m odificărea 
soldului de mijloace băneşti) 4+5+9 0


