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DECIZIE nr.
din ^  2022

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

Avind în vedere că cod IBAN -  la vînzarea terenurilor sau a clădirilor nu se 
generează în sistemul Informaţional al M inisterului de Finanţe , pîna la momentul 
planificării sum elor încasate de la vinzarea terenurilor,şi în rezultatul restanţelor 
formate la aceste capitole , şi precum  că în anul 2022 s-a încasat suma de 528522 
lei de la vînzarea terenurilor surplusurile pe lingă casa ,

în  conform itate cu art. 13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale 
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale n r.317- 
XV din 18.07.2003,

art. 12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397- 
XV din 16.10.2003,

art. 3 lit.a), art. 12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative 
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 adm inistraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul 
orăşenesc Căuşeni DECIDE:

1. Anexa n r.l,, Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului orăşenesc 
Căuşeni pentru anul 2022” la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.9/1 din 
26.11.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2022 ” 
la capitolul IV „SURSE DE FIN ANŢARE”, total (active
financiare+datorii+m odificarea soldului de m ijloace băneşti)”se modifică şi se 
complectează după cum urmează:
1.1 După rind „ Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei „ -  se adăugă un rînd 
nou - realizarea terenurilor ,cod ECO 371210, în acest rind se adaugă suma de 528,5 
mii lei >
1.2 Totodată se m odifică Anexa nr.3 “ Resursele şi cheltuielile bugetului 
orăşenesc Căuşeni conform  clasificaţiei funcţionale şi p e  program e „



In rîndul Servicii de stat cu destinaţie generală  -program  subprogram 0301 „la 
coloana “Suma,mii lei”cifrele se m ajorează cu 300,0 mii lei
In rîndul Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale -program
subprogram 7502 , coloana “Suma,mii lei”cifrele se m ajorează cu 228,5 mii lei
2.Prezenta decizie se comunică:
- Primarului oraşului Căuşeni;
- Direcţiei Finanţe Căuşeni;
- Com partimentul contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;
- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii M oldova;
- Locuitorilor oraşului Căuşeni prin intermediul m ijloacelor de comunicare în 

masă şi afişare.
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Secretarul Consiliului Orăşenesc Ala Cucos - Chiselită
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