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PROIECT 

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI 

 

DECIZIE nr. / 

din ____________2022 

 

Cu privire la aprobarea în prima  

 lectură abugetului oraşului Căuşeni 

pentruanul 2023 

 

         În conformitate cu prevederile  art. 24 (1),lit.a) din Legea finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale,  nr.181 din 25.07.2014, 

        cu art.4, 5(1), 6, 8,  19, 20(1),(3), 21(4), 22, 32 li.a), b), c), d) din Legea privind 

finanţele publice locale, nr.397-XV din 16 octombrie 2003,             

în temeiul art.3 lit.a), 4(1), ar.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea 

administrativă  nr. 435 din 28.12.2006, 

în temeiul art.3,9, 10(1) (2), 14(1),(2) lit.  n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1)  a Legii 

privind administraţia publică locală nr.436/2006, Consiliul orăşenesc  Căuşeni  

DECIDE 

1.Se aprobă în prima lectura bugetul orăşenesc Căuşeni pentru anul 2023 la venituri 

în sumă de 67258,1mii lei şi la cheltuieli în sumă de67258,1mii lei, conform anexei 

nr.1 ,,Indicatori generali și surse de finanțare a bugetului orășenesc Căușeni pentru 

anul 2023’’. 

 

2.Prezenţa Decizie se comunică: 

   - Primarului oraşului Căuşeni; 

   - Direcţiei Finanţe Căuşeni; 

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni; 

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova și se 

aduce la cunoștință publicăprin intermediul mijloacelor de comunicare în masă 

afişare și se include în Registrul de stat al actelor locale. 

 

3.Prezenta decizie,conform art.19,162,165(1),166 din Codul administrativ al 

Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018 poate fi contestată cu cererea prealabilă 

în termen de 30 zile de la data comunicării,la Consiliului orășenesc Căușeni cu 

sediul pe adresa :or.Căușeni ,str.M.Radu nr.3. 

 

 

 

 



PrimarAnatolieDonțu 

 

Specialist  principal Maria Bocearov 

 

Contabil-șefOleseaProcopenco 

 

Secratar al ConsiliuluiorășenescCăușeni  Ala Cucoș-Chiselița 

Avizat:FocșaA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni 

Nr./ 1dindecembrie 2022 

 

 

 

Indicatori generali și surse de finanțare a bugetului  

orășenesc Căușeni pentru anul 2023 

 

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I.VENITURI, total 

Inclusiv: 

1 

 

67258,1 

1.Venituri de bază  25769,2 

2.Venituri colectate  2185,8 

3.Transferuri de la bugetul de stat  39303,1 

II.CHELTUIELI, total 2+3 67258,1 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 0 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 

(active financiare+datorii+modificărea 

soldului de mijloace bănesti) 4+5+9 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N O T Ă   I N FO R M A T I V Ă  

la proiectul de decizie ,,Cuprivire la aprobarea în prima 

lectură abugetului oraşului Căuşeni 

pentruanul 2023” 

 

1.Denumirea autoruluiși, dupăcaz, a participanților la elaborareaproiectului 

Primaria or. Căușeni, specialist principal Bocearov Maria 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Conform Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 

2003Autoritățileadministrațieipublice locale elaboreazăbugeteleproprii conform 

prevederilorlegale. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În conformitate cu prevederile  art. 24 (1) din Legii finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale,  nr.181 din 25.07.2014, cu art.4(1), (2), 5(1), 6, 8,  

19, 20(1),(3),(4), 22, 32 li.a), b), c), d) al Legii privind finanţele publice locale, 

nr.397-XV din 16 octombrie 2003, în temeiul art.3 lit.a), 4(1), ar.12 (1), (2) din 

Legea privind descentralizarea administrativă  nr. 435/2006, în temeiul art. 3,9, 

10(1) (2), 14(1), (2) lit.  n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1)  a Legii privind administraţia 

publică locală nr.436/2006 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Se aprobă în prima lectura bugetul orăşenesc Căuşeni pentru anul 2023 la venituri 

în sumă de 67258,1mii lei şi la cheltuieli în sumă de 67258,1mii lei conform 

,,Indicatorilor generali și surse de finanțare a bugetului orășenesc Căușeni pentru 

anul 2022,, 

Denumirea Suma, mii lei 

I.VENITURI, total 

Inclusiv: 

67258,1 

1.Venituri de bază 25769,2 

2.Venituri colectate 2185,1 

3.Transferuri de la bugetul de stat 39303,1 

II.CHELTUIELI, total 67258,1 
 



5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea în primalectură 

abugetului oraşului Căuşeni pentruanul 2023,,este plasat pe pagina web oficială a 

Primăriei or. Căușeni. Proiectul a fost supus consultărilor publice cu toate părțile 

interesate. 

6. Constatările expertizei anticorupție 

Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul interesului public și nu afectează 

drepturile fundemantale ale omului 

7. Constatările expertizei juridice 

Prezentul proiect este în conformitate cu prevederile  în conformitate cu 

prevederile  art. 24 (1) din Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-

fiscale,  nr.181 din 25.07.2014, cu art.4(1), (2), 5(1), 6, 8,  19, 20(1),(3),(4), 22, 32 

li.a), b), c), d) al Legii privind finanţele publice locale, nr.397-XV din 16 

octombrie 2003, în temeiul art.3 lit.a), 4(1), ar.12 (1), (2) din Legea privind 

descentralizarea administrativă  nr. 435/2006,   în temeiul art. 3,9, 10(1) (2), 14(1), 

(2) lit.  n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1)  a Legii privind administraţia publică locală 

nr.436/2006 reiese că examinarea și aprobarea proiectului în cauză este de 

competența Consiliului orășenesc Căușeni și are suport juridic pozitiv. 

 

 

PrimarAnatolieDonțu 

 

Specialist  principal  Maria Bocearov 

Contabil-șef                                                                Procopenco Olesea 

 
 


