
REPUBLICA MOLDOYA
CONSILIUL RAIONAL CAUSENI

D Е С |ZlE пr. n/P,P
din ,,_ 202З

proiect

Cu privire 1а rambursarea in bugetul
de stat а soldurilor transferurilor
сч destinatie generala

Avбnd iп vedere necesitatea rambursйrii in bugetul de stat а soldului
transferurilor cu destinatie generala pentru Direclia asisten!й social ;i proteclia
familiei C5ugeni, in scopul achitёrii plalii unice cu сhаrасtеr exceptional, eronat

solicitate in anul 2022.
in temeiu| art. 4З (2) qi 46 din Legea privind administralia рuЬliсй lосаlЙ,

пr.436-ХVI din 28.|2.2006, Consiliul rаiопаl Cйu;eni,
DECIDE:

l. Se rаmЬursеаzё soldul altor transferuri curente primite сu destinatie gепеrаlё

intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru achitarea platii unice cu
character exceptional, еrопаt solicitate in апul 2022 in suma de 177000,0 lei din
soldul de mijloace banesti constituit in urmа executarii bugetului raional Causeni
pentru апu|2022.
2. Responsabil de executarea prezentei decizii este Directia Finante Causeni саrе vа
transfera mijloacele banesti in suma de 177000,0 lei 1а contul trezorerial al

Ministerului Finantelor.
3. Controlul executarii prezentei Decizii se pune in sarcina Pregedintelui raionului.
4. Prezenta Decizie se plaseazй in Registrul de stat а1 actelor locale qi se соmuпiсй:
- PreqedinteluiraionuluiCёuqeni;
- Direc{iei Гrпап!е Сйчqепi;
- Ministerului Finan}elor Republicii Moldova;
- Populaliei raionului рriп intermediul рlаsйrii ре pagina web а Consiliului raional

Cйugeni.
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CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL CONSILIULUI RAIONAL

охапа GIRJEV



Nota informativй
la proiectul de Decizie " Сu privire la rаmЬursаrеа iп bugetul de stat а

soldului transferurilor сu destinalie generala''

Proiectul de Decizie " Сu privire la rаmЬursаrеа in bugetul de stat а
soldului transferurilor cu destinalie generala" а fost elaborat de сбtrе Direclia
Asisten!й Socialй qi Proteclie а Fanriliei Cйuqeni in lеgйturй cu necesitatea
rambursйrii in bugetul de stat а soldului transferurilor сu destinalie generala pentru
Direclia Asisten!й Socialй 9i Proteclie а Familiei Сйчqепi, in scopul achitarii platii
unice cu caracter exceplional, саrе au fost solicitare suplimentar pentru angajalii
serviciului social Asisten!й реrsопаlё din cadrul direcliei, finanlate din transferurile
cu destinalie specialй din Fondul de suslinere а populaliei (pachetul minim) prin
intermediul Agenliei Nalionale de AsistenJй Socialй pentru antil2022.

Pentru acegti angajali ai serviciului social Asisten!ё реrsопаlё, mijloacele
financiare pentru plata unicй п-аu fost incluse iп suma trапsfеrurilоr de la Agenlia
Nalionalё de Asisten!й Socialй, astfel s-a creat еrоаrеа iп саuzё.

De asemenea 5 angajali din serviciului social Asistenfй реrsопаlй аu
demisionat, iпсерАпd cu 01 .l0.2022.
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