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REPUBLICA M OLDOVA  

RAIO NUL CĂUŞENI 
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 9/21
din 16 decembrie 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”
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In conform itate cu art.3 lit.a), art. 12(1), (2) din Legea privind descentralizarea 

adm inistrativă nr.435-XVI din 23.12.2006,

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 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), 81(1) din 

Legea privind adm inistraţia public locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul 

orăşenesc Căuşeni DECIDE:

l.S e  m odifică Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.9/1 din 26.11.2021 „Cu 

privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2022” după cum 

urmează:

2.în  anexa nr.3 „Resursele si cheltuielile bugetului orăşenesc Căuşeni conform 

clasificatiei funcţionale si pe program e” si anume:

In rîndul :„Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă” aliniatul -„T in ere t şi sport,, Cod

8602 - în coloana „Suma, mii lei” , cifrele se micşorează cu 75504 leu f
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In rîndul: „Protecţie socială” Cod 9019, aliniatul -„S usţinerea  suplimentară a 

unor categorii de populaţie,, în coloana „Suma, mii lei”, cifrele se m ajorează cu 

22000 lei, pentru cantina socială din oraşul Căuşeni.

-în rîndul -  „Dezvoltarea culturii,, Cod 8502 în coloana „Suma, mii lei” , cifrele se 

m ajorează cu suma de 53504 l e i , în continuare după text.

2.Prezenta Decizie se comunică:

- Prim arului oraşului Căuşeni;

- Compartimentul contabilitate a Prim ăriei or. Căuşeni;
- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Prim ăriei oraşului 

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.
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