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Proiect
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI
Decizie nr. ________
din __________________2022
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Având în vedere modificările parvenite în Legea Budetului de Stat pentru
anul 2022 Nr.205 din 06.12.2021 art 10 (1) privind majorarea valorii de referință
de la 1700 lei la 1800 lei pentru sectorul bugetar și majorarea cheltuielilor de
personal la aparatul primăriei,
în conformitate cu art. 3 (1), 4 (3), lit. c), 9, 32, lit. g) din Legea privind
finanțele publice locale nr. 397 – XV din 16 octombrie 2003,
în baza art. 4 (1), lit. h), 12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea
administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006,
în temeiul art. 3, 9, 10 (1), (2), 14 (3), 19 (4), 20 (1), (5), 81 (1) din Legea
privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul
Orășenesc Căușeni, DECIDE:
1.Se alocă, din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării
bugetului orașului Căușeni pentru anul 2021, mijloace financiare în sumă de 287,8
mii lei destinate majorării cheltuielilor de personal
2. Sursele vor fi îndreptate la Cod Eco 211180 - remunerarea muncii
angajatilor conform statelor , programul 0301„Exercitarea guvernarii “
3.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului or.
Căușeni, Anatolie Donțu.
4. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1),
165 (1), 166 din Codul administrativ al Republicii Moldova cu cerere prealabilă, în
termen de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orășenesc Căușeni cu
sediul pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3
În cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată,
în termen de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căușeni, sediul central,
pe adresa: or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 86.
5. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni;
- Compartimentului contabilitate a Primariei or. Caușeni;

- Administrației instituției de Educație Timpurie Nr.1 or. Căușeni;
- Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se aduce la
cunoștință publică prin intermediul plasării pe pagina web a
Primăriei orașului Căușeni și includerii în Registrul de stat a
actelor locale.
PREȘEDINTELE
ȘEDINȚEI
Primarul or.Căușeni
Secretarul Consiliului Orășenesc
Specialist
Contabil - șef

SECRETARUL CONSILIULUI
ORĂȘENESC
Ala Cucoș -Chiselița
Anatolie Donțu
Ala Cucoș - Chiseliță
Bocearov Maria
Olesea Procopenco

N O TĂ I N F O R M A T I V Ă

la proiectul de decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare’’
1.Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Primaria or. Căușeni, primarul Anatolie Donțu,specialist Bocearov Maria
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite

Având în vedere modificările parvenite în Legea Budetului de Stat pentru
anul 2022 Nr.205 din 06.12.2021 art 10 (1) privind majorarea valorii de referință
de la 1700 lei la 1800 lei pentru sectorul bugetar și majorarea cheltuielilor de
personal la aparatul primăriei.
Sursele vor fi îndreptate la Cod Eco 211180 - remunerarea muncii angajatilor
conform statelor , programul 0301„Exercitarea guvernarii “
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
-------------------4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
În conformitate cu art.3 (1), 4 (3), lit.c),32,lit.g) din Legea privind finanțele publice
locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003,
în baza art. 4 (1), lit. h), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea
administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006,
în temeiul 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
5. Fundamentarea economico-financiară

Se alocă, din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării
bugetului orașului Căușeni pentru anul 2021, mijloace financiare în sumă de 287,8
mii lei destinate majorării cheltuielilor de personal
Sursele vor fi îndreptate la Cod Eco 211180 - remunerarea muncii
angajatilor conform statelor , programul 0301„Exercitarea guvernarii “
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Pubilicarea proiectului pe saitul Primăriei or. Căușeni.
8. Constatările expertizei anticorupție
Prevederile proiectului sunt în detrimentul interesului public și nu afectează drepturile
fundemantale ale omului.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
--------10. Constatările expertizei juridice
Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art.3 (1), 4 (3), lit.c),32,lit.g) din Legea

privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003,
în baza art. 4 (1), lit. h), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea
administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006,
în temeiul 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
11. Constatările altor expertize

Primarul or.Căușeni
Specialist
Contabil - șef

Donțu Anatolie
Bocearov Maria
Olesea Procopenco

