
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.8/37
din 04 noiem brie 2022

Cu privire la corelarea bugetului orăşenesc 

Căuşeni la Legea bugetului de stat pentru anul 2022

Având în vedere prevederile Deciziei Nr. 13/22 din 08.08.2022 „Cu privire la 

aprobarea Planului anual de finanţare dinmijloacele Fondului naţional pentru 

dezvoltare regională şi locală a proiectelor de dezvoltare locală pentru anul 2022”,
A.

In conform itate cu art.5 8 alin. (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar -  fiscale, nr.181 din 25.07.2014, unde se comunică volumele transferurilor 

de la bugetul de Stat către bugetele locale pentru anul 2022,

în baza a rt.24(l) al Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 

octombrie 2003,

art. 3 lit. a), art. 12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrativă 

nr.435-XVI din 28.12.2006,

în tem eiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), (6), 81(1) din 

Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul 

orăşenesc Căuşeni DECIDE:

1. Se corelează bugetul orăşenesc pentru anul 2022, aprobat prin Decizia 

Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.9/1 din 26 noiem brie 2021 la Legea bugetului de 

stat pentru anul 2022 după cum urmează:

/V

1.1 In p ct.l al Deciziei Consiliului orăşenesc nr.9/1 din 26noiem brie 2021 „Cu 

privire la aprobarea bugetului orăşenesc Căuşeni pentru anul 2022”  suma

aprobată a bugetului orăşenesc pentru anul 2022 se modifică Ia venituri si
V \* \

cheltuieli si se majorează cu 1204440,58 Iei, inclusiv:
е м  / ъ м



А

1.2 In anexa n r.l al Deciziei Consiliului orăşenesc Căuseni nr.9/1 din
5 ч 5

26noiem brie 2021 „Cu privire la aprobarea bugetului orăţenesc Căuşeni pentru 

anul 2022 ’’Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare a bugetului 

orăşenesc Căuşeni pentru anul 2022” se corelează la aliniatele „I.VENITURI, 

total” inclusiv transferurile de la bugetul de stat şi „II.CHELTUIELI, total” în 

coloana “Suma ,mii lei” suma se m ajorează cu 1204440,58 lei.

A

1.3 In anexa nr.2 „Sinteza veniturilor bugetului orăşenesc Căuşeni pentru anul 

2022” la aliniatele „Venituri total : inclusiv,, şi la aliniatul „Transferuri primite 

între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I, ”Cod Eco (191420)” în coloana 

“Suma, mii lei” suma se m ajorează cu 1204440,58 lei.

A

1.4 In anexa nr.3 „Resursele şi cheltuielile bugetului orăşănesc Căuşeni conform 

clasificaţiei funcţionale şi pe program e”  în aliniatele “Cheltuieli recurente, în 

total” în coloana “Suma, mii lei,, se m ajorează cu 1204440,58 lei şi în aliniatele 

„Aprovizionarea cu apă,,-,, cod 7503” în rîndul : - incusiv din contul transferurilor 

de la Bugetul de Stat suma se m ajorează cu 1204440,58 lei, în continuare dupa 

text.

2.Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului oraşului Căuseni;
5 5 “

- 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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