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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂ UŞENI
•

D E C I Z I E nr. 3/1.7
din ,,, 07 ” aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional
Căuşeni nr.6/ 1 din 15 decembrie 2016„Cu privire la
aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2017”
Avînd î n vedere Decizia Consiliului comunal Baimaclia, nr.1 /4 din 18.03 2017 şi
demersul Gimnaziului „V.Hamaj” Baimaclia, nr.01-20 din 31.03.2017.
ale
In conformitate cu art.59 al Legii „Privind actele normative ale Guvernului şi
18.07.
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale” , nr.317-XV din
2003,
XV
cu art. 12 (2), 26 (2) lit.c),(3) din Legea privind finanţele publice locale, nr.397din 16 octombrie 2003,
ă,
î n temeiul art. 43 ( 2 ) şi 46 ( 1 )( 2 ) din Legea privind administraţia publică local
:
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Că u şeni D E C I D E

brie 2016
1 Se modifică Decizia Consiliului raional Că uşeni nr. 6/ 1 din 15 decem
ic ă rile
„Cu privire la aprobarea bugetului raional Că uşeni pentru anul 2017” , cu modif
ulterioare,după cum urmează :
brie 2016
1.1 In pct. l al Deciziei Consiliului raional Că u şeni nr. 6/ 1 din 15 decem
ată
„Cu privire la aprobarea bugetului raional Că uşeni pentru anul 2017” suma aprob
ieli şi se
a bugetului raional pentru anul 2017 se modifică la venituri şi cheltu
majorează cu 50,0 mii lei
lui raional
1.2 î n anexa nr. l „Indicatorii generali şi sursele de finanţare a bugetu
feruri cu
Căuşeni pentru anul 2017” , î n capitolul I „Venituri, total” ,în pct.4 „Trans
,total” în
destinaţie specială de la bugetele de nivelul I” şi capitolul II „Cheltuieli
coloniţa „suma, mii lei” sumele se majorează cu 50,0 mii lei;
pentru anul
1.3. î n anexa nr.2 „Componen ţa veniturilor bugetului raional Căuşeni
specială de la
2017” , capitolul I „Venituri ,total” , pct.4 „Transferuri cu destinaţ ie
le locale de
bugetelp de nivelul I” , subpunctul 4.1. „Transferuri primite î ntre bugete
administrativnivelul II şi bugetele locale de nivelul I î n cadrul unei unităţi
ie specială între
teritoriale” ş i î n alineatul „Transferuri curente primite cu destinaţ
unei unităţi
bugetele locale de nivelul II ş i bugetele locale de nivelul I î n cadrul
ă cu 50,0 mii
administrativ teritoriale” , î n coloni ţa „suma, mii lei ” sumele se majoreaz
lei.
rm clasifica ţiei
1.4. î n anexa nr.3 „Resursele şi cheltuielile bugetului raional confo
curente, î n total ” ,
funcţionale ş i pe programe pentru anul 2017” î n râ ndul „Cheltuieli
se generale” , î n
grupa principală „î nv ăţăm â nt” , î n râ ndul „Resurse,totaf ’şi „Resur

.

zial” ,
râ ndul Cheltuieli total” şi î n programul /subprogramul „î nv ăţă mâ nt gimna
coloniţa „suma, mii lei” sumele se majorează cu 50,0 mii lei.
raional
1.5 î n anexa nr. 4 „Sinteza cheltuielilor pe institu ţ iile finan ţate din bugetul
general :” ,
pentru anul 2017” î n râ ndul „Cheltuieli, total” , î n pct.5 „Invăţă mântul-total
în
lit.a ) „liceele, gimnazii -total, inclusiv:” şi alineatul „î ntreţinerea gimnaziilor”
coloni ţa „suma, mii lei” sumele se majorează cu 50,0 mii lei, inclusiv:
- pentru achitarea serviciilor comunale la gaze şi energia electrică - 50,0 mii lei;
din bugetul
1.6. î n anexa nr.5 „Volumul alocaţ iilor pentru instituţiile şcolare finan ţate
Baimaclia în
raional pentru anul 2017” , î n pct nr.18 „Gimnaziul „Veaceslav Hamaj”
ază cu
coloniţele „Total învăţământ secundar” şi „Total alocaţ ii” sumele se majore
electrică, în
„50,0 mii lei” , pentru achitarea serviciilor comunale la gaze şi energia
continuare după text.
2. Prezenta Decizie se comunică:
- Preşedintelui raionului Căuşeni;
- Direcţ iei finanţe Căuşeni;
- Direcţiei învătămînt;
- Gimnaziului Veaceslav Hamaj” Baimaclia;
raional
- Populaţiei raionului prin intermediul plasă rii pe pagina web a Consiliului
A
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