
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 7/25
din 22 septembrie 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”

A vînd în vedere că cod IB AN -  la vînzarea terenurilor sau a clădirilor nu se 
generează în sistemul Informaţional al M inisterului de Finanţe, pîna la momentul 
planificării sumelor încasate de la vînzarea terenurilor şi în rezultatul restanţelor 
formate la aceste capitole, precum  că în anul 2022 s-a încasat suma de 528522 lei, 
de la vînzarea terenurilor surplusurile pe lîngă casă,

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. A nexa 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 FINANŢARE”, total (active 
fm anciare+datorii+m odificarea soldului de mijloace băneşti)”se m odifică şi se 
com plectează după cum urmează:
1.1 D upă rândul „Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei „ -  se adăugă un rînd 
nou - „Realizarea terenurilor , cod ECO 371210, în acest rînd se adaugă suma de 
528,5 mii lei.
1.2 Totodată se m odifică Anexa nr.3 “Resursele şi cheltuielile bu g^ th t^ grăşen esc  
Căuşeni conform clasificaţiei funcţionale ş i p e  program e „
în  rîndul ,.Educaţie timpurie,, -p rogram  subprogram 8802 , uVt ăv mii 
lei”cifrele se m ajorează cu 528,5 mii lei, pentru „reparaţia с а |д а 1 Щ ^ Ш ^ и ^ Ш  
şarpant şi a finisării exterioare cu term oizolarea pereţilor e x t^ W iţ l^ ^ ^ ^ m j^ /n r .  2 
din or. Căuşeni,,.



2.Prezenta decizie se comunică:
- Prim arului oraşului Căuşeni;
- Direcţiei Finanţe Căuşeni;
- Com partimentul 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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