PROIECT
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIE nr.5 7/P
din *4?. 0-?
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:
Modificările parvenite în Legea Nr.270/2018 “Privind sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar “ Anexa Nr 8 -m ajorarea salariului la bibliotecari şi
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.317-XV 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” după cum
urmează si anume:
- In anexa nr.3 „Resurse şi cheltuielile bugetului orăşănesc Căuşeni conform
clasificaţiei funcţionale şi pe programe “
- In rîndul „Servicii de Stat cu destinaţie generală,,, Cod(Fl-O l) aliniatele
„Resurse, total,, şi „Cheltuieli, total,, în coloanele “Suma, mii lei” cifrele se
micşorează cu 22560 lei.
- în rîndul „Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă,, Cod (FI - 08 ) aliniatele
„Resurse, total,, şi „Cheltuieli, total,, - în coloanele “Suma, mii lei ” cifrele
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se majorează cu 22560 lei
2.Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:
- Primarului oraşului Căuseni;
- Compartimentul contabilitate a Primăriei or.Căuşeni;
- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi
se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pagina web a
primăriei or.Căuşeni şi includerea în registru de stata actelor locale.
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Primarul or.Căuşeni
Specialist
Secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni
Avizat:Focşa A.
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Anatolie Dontu
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