REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIE nr.2/6
din 7 aprilie 2022

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
orăşenesc Căuşeni nr.9/1 din 26.11.2021 „Cu
privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni
pentru anul 2022”

Avînd în vedere:
Decizia Consiliului raional Căuşeni

„Cu privire

la cooperarea cu unele

autorităţi publice de nivelul întîi din raionul Căuşeni,,
/V

In conformitate cu art. 13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317XV din 18.07.2003,
art. 12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397XV din 16.10.2003,
art. 3 lit.a), 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, Consiliul
orăşenesc Căuşeni DECIDE:

l.Se modifică Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr. 9/1 din 26.11.2021 „Cu
privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2022’
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după cum urmează:
1.1.

Anexa nr.2 „Componenţa veniturilor bugetului orăşenesc Căuşeni pentru anul
2022,, se completează cu un rînd nou şi anume:

Denumirea

Cod Eco

Suma

(k4)

mii lei

1931

600,0

Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între
bugetele locale de nivelul II şi bugetele locale de nivelul I
în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale

1.2 Anexa nr.3 „Resurse şi cheltuielile bugetului orăşenesc Căuşeni conform
clasificaţiei funcţionale şi pe programe,, se modifică şi anume:
a) în rîndul „Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale,, ,Cod 7502 şi în rîndurile Resurse total
suma

şi Resurse generale

cifrele semajorează

cu

de 600,0 mii lei, pentru achiziţionarea unui autovehicol pentru colectarea

deşeurilor şi transportarea deşeurilor în oraşului Căuşeni” .

2.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 orăsănesc Căuşeni cu sediul
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pe adresa or. Căuşeni,str.M.Radu , 3
In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, în
termen de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căuşeni, sediul central, pe
adresa: or.Căuşeni, str. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 86.
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3. Prezenta decizie se comunică:
- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;
- Compartimentului contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;
- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului
Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC
Ala Cucoş-Chiselţa

