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DECIZIE
mun. Cahul
Nr. 04/18-V

din 7 iulie 2022

Despre modificarea Anexei nr. 4 la Decizia
nr. 03/09-V din 09.06.2022 „Cu privire la modificarea
bugetului raional Cahul pentru anul 2022”
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. b), art. 46 alin. (1) din
Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 6 alin. (1), art. 26 alin.
(2) şi art. 28 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, art. 61
alin. (1), art. 70 alin. (4) din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetarfiscale nr. 181/2014 şi avizului Comisiei consultative de specialitate economie,
reforme, buget, finanțe şi relații transfrontaliere, având în vedere solicitarea
Primăriei s. Vadul lui Isac nr.38 din 30.06.2022, Consiliul Raional Cahul
DECIDE:
1. Se modifică pct. 23 din Anexa nr. 4 la Decizia nr. 03/09-V din 09.06.2022 „Cu
privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022” după cum
urmează:
- textul „Contribuția la proiectul DAR 1+3, pentru procurarea unui tractor” se
înlocuiește cu textul „Pentru procurarea unui tractor”.
2. Beneficiarul de alocații este responsabil de utilizarea mijloacelor conform
destinației, respectarea prevederilor cadrului legal, asigurarea unui management
financiar adecvat şi prezentarea raportului financiar.
3. Direcția generală finanțe va efectua modificări în bugetul raional conform
prezentei Decizii, cu înregistrarea în SIMF ca indicatori precizați pentru anul
2022.
4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii va fi exercitat de Președintele
raionului Cahul şi de Comisia consultativă de specialitate economie, reforme,
buget, finanțe şi relații transfrontaliere.
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