
PROIECT
REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI 

DECIZIE nr. +/,/?
din otJ

Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare

Având în vedere cererile cetăţenilor privind solicitarea acordării mijloacelor 

financiare pentru sezonul rece al anului 2022-2023,

în conformitate cu art.3(l), 8(1), (2), (5) din Legea privind finanţele publice 

locale nr.397-XV din 16.10.2003,

art. 3 lit.a), artl2 (l),(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.y), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea 

privind administraţia public locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc 

Căuşeni DECIDE:

1. Se alocă mijloace financiare, cu statut de ajutor material din bugetul oraşului 

Căuşeni, „Cod 9019, Protecţia socială”, în sumă totală de 130000 lei, cetăţenilor 

care solicit ajutor financiar pentru sezonul rece a anului 2022-2023 a câte 500 lei, 

pentru fiecare, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

2. Executarea prezentei Decizii se pune în sarcina primarului or. Căuşeni.

3. 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 zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu sediul pe 

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

în cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, în 

termen de 30 zile de la data comunicării, în judecătoria Căuşeni, sediul centrai, pe 

adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.86.

4.Prezenta Decizie se comunică:



- Primarului oraşului Căuşeni, Anatolie Donţu;

- Compartimentului contabilitate a Primăriei or, Causeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldovaşi 

se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pagina web a primăriei 

or, Căuşeni şi includerii în Registrul de stat al actelor locale.

PREŞEDINTELE
ŞEDINŢEI

Primar 
Contabil-şef 
Secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni 
Avizat: Anatolie Focsa

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 

Ala Cucoş-Chiseliţa

Anatolie Donţu 
Olesea Procopenco 
Ala Cucoş-Chiseliţa


