REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIE nr. 2/11
din 7 aprilie 2022

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

Avînd în vedere:
Ordinul comun nr.118 din 24.02.2022 “Cu privire la normele financiare pentru
alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învăţămint “ unde se aprobă normele
financiare noi pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învăţămînt
pentru anul 2022,
în 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. S
privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anu
urmează si anume:
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-în punctual 1 suma la veniturilor şi la cheltuieli se majorea;

,Cu

/V

- In anexa nr.l „Indicatorii generali şi sursele de finanţare a bugetului orăşănesc
Căuşeni pentru anul 2022,, în rîndurile „I. VENITURI, total,, şi „II CHELTUIELI
,total,, în coloana „Suma mii lei,, cifrele se majorează a cîte 217,7 mii lei.
/V

- In anexa nr.2 „Sinteza veniturilor bugetului orăşănesc Căuşeni şi transferurile de
la bugetul de stat către bugetul orăşănesc Căuşeni pentru anul 2022,, la rîndurile „
/V

Venituri total inclusive,, , „Venituri colectate total,, şi „încasări de la prestarea
serviciului cu plată,, în coloana „Suma mii lei,, cifrele se majorează a cîte 217,7
mii lei.
A

- In anexa nr.3 „Resursele şi cheltuielile bugetului orăşenesc Căuşeni conform
clasificaşiei funcţionale şi pe programe,, la rîndurile „Cheltuieli recurente,în total „
Л

şi în rîndul „Invăţămint „ „Cod F I 09” în coloanele “ Suma mii lei ” cifrele se
majorează cu 217,7 mii lei.
A

- In anexa nr.3.1 „Dezagregarea cheltuielilor pe codurile instituţiilor primăriei la
bugetul aprobat pentru anul 2022,, în rîndurile „ Cheltuieli recurente, în total,, ,
A

„Invăţămînt,,

şi „Educaţie timpurie,,

în doam nele „ Suma mii lei,, cifrele se

majorează a cîte 217,7 mii lei.
A

- In anexa nr.5 „ Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de
către instituţiile publice finanţate de la bugetul orăşenesc Căuşeni pe anul 2022,, la
numărul de ordine 13, Cod Eco (K6) „Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor la
instituţiile preşcolare (lei/copil/zi)„ în coloana „Costul serviciilor (lei),, sintagmele
„ pîna la 2 ani -7,10 lei de la 2-7 ani -8,75 lei,, se substituie cu „ pîna la 2 ani -8,50
lei de la 3-7 ani -10,50 lei,, în continuare după text.
2.Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:
- Primarului oraşului Căuşeni;
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- Compartimentul 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.

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI
Ion Ciontoloi
CONTRASEMNEAZĂ
TARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC
Ala Cucoş-Chiselţa

