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Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional
Cйu;eni nr.10/1 din 09 decembrie 2022 ,,Cuprivire la
арrоЬаrеа bugetului raional Сёuqепi pentru аплl 202З"

Avind in vedere necesitйlile арёrutе,
in conformitate сu art.62 al Legii cu privire la actele normative, пr.100 diп 22.12.2017, cu

modifi сйrilе ulterioare,
cll,art.24 alin.(1) lit.a),art.29 alin.(l)(2), art. 30lit.c), art.31 alin.(4), art. 60 alin.(5),61 alin.(1)-(4)

al Legii finan{elor publice qi responsabilitafii bugetar-fiscale nT. 181 din 25.07.2Ol4, cu modificaile
ulterioare;

cu аrt.4 аliп.(З) lit.c), аrt.8 аliп.(1)(2)(З), aft.29 (5) lit.a)-c), art.З2lit.g), 33 lit.f), g; din Legea
privind finan{ele publice locale, пr.З97-ХV din 16.10.2003, cu modificйrile ulterioare,

cu аrt. 4 alin. (2) lit.gl) din Legea privind descentralizarea administrativё, nr.435-XVI din
28.|2.2006, cu modifi сйrilе ulterioare,

in temeiul art. 4З alin.(1) lit.bx2) qi 46 din Legea privind administratia publicй lосаlй, пr.4з6-ХVI
diп 28.|2.2006, cu modificёrile ulterioare, Consiliul raional Cёuqeni

DECIDE:

1. Se mоdifiсй Decizia Consiliului raional Cёupeni, пr. 10/1 din 09 decembrie 2О22 ,,Cuprivire la
aprobarea bugetului raional Сйugепi pentru апul202з" cu modificйrile ulterioare, pct 7 al Dbciziei se
ехрчпе in redaclie noiй, duрй чm urmеаzй:
- ,,Se imputerniceqte Preýedintele raionului prin Dispozilia sa sй dispunё:
7 .|. Utiltzarea sumei de 180,0 mii lei alocate Aparatului Pregedintelui raionului pentru activitйli
culturale. Bunurile procurate чоr fi transmise cu titlu gratuit autoritёlilor 9i instituliilor publice
ЬепеГtсiаrе prin Decizia Consiliului raional Сйuqепi.
7.2. Redistribuirea mijloacelor financiare aprobate in bugetul rаiопаl pentru жмl 2О23 pentru
instituliile de iпvй{йmАпt de la compartimentul ,,cheltuieli de personal" la cйeltuielile pentru resursele
termoenergetice, cu арrоЬаrеа чltеriоаrй prin Decizia Consiliului raional Cйuqeni, in continuare dupб
text.
2. Prezenta Decizie se plaseazй in Registrul de stat al actelor locale qi se соmuпiсй:
- Pre;edintelui raionului Сйuрепi;
- Aparatului Pre;edintelui raionului;
- Directiei finan{e Cбugeni;
- Direc{iei Educa{ie, Culturй, Тiпеrеt, Sport qi Turism Cёuqeni;
- Instituliilor de iпчё!йmбпt finan{ate din bugetul raional;
- Populaliei raionului prin intermediul plasйrii ре pagina web а Consiliului raional Cёuqeni.
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nu au planificat in bugeful instituliei mijloace suficiente pentru consumul de gaze

naturale 9i energie еlесtriсй. La momentul identificйrii unor aloca{ii din contul

economiilor create la cheltuieli de personal este necesar sй se adreseze consiliului
rаiопаl cu propuneri de а mic;ora cheltuielile de personal aprobate in buget qi

indreptarea acestor Surse pentru асореrirеа cheltuielilor 1а consumul de gaze ;i
energie electricй la necesitate. Acest fapt duce la сrеаrеа unor datorii la momentul

achitarii.

Аvбпd in vedere necesitatea de convocarea qedin{ei Consiliului raional ori de

cite ori apare necesitatea Se рrорuпе modificarea gi completarea punctului 7 al

deciziei сопfоrm propunerilor expuse рriп proiectul dat.

finбnd cont de faptul сй, instituliile de iпчй!йmбпt deficitare din lipsa alocaliilor

NОТД INFОRМАТIЧД
la proiectul de Decizie сu privire la modificarea

Deciziei Consiliului raional Сйuqепi пr.10/1
din 09.09.2022,,Сu privire la арrоЬаrеа bugetului raional
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