
        Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie 

„Cu privire la aprobarea bugetului local Primaria or.Cainari 

pentru anul 2021 în lectură finală” 

 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența 

în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la 

mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Legii nr.397 –XV 

din 16.10.2003 privind finanțele publice locale cu ulterioarele modificări: Legii Finanțelor 

publice și responsabilitpății bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014;  atr. 14(2) lit. n), 20(1), (3), 

(5)  al Legii Republicii  Moldova privind administraţia publică locală  nr.436 – XVI din 

28.12.2006, în scopul aprobării bugetului local pentru anul 2021, în conformitate cu legislația în 

vigoare 

Primăria or.Cainari . iniţiază,începînd cu data de 18.11.2020 pînă la 01.12.2020 consultarea 

publică a proiectului  de /decizie nr. / ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primaria or.Cainari  

pentru anul 2021 ”  

 Scopul proiectului este : Transparenta  economoco –financiară aducerea la cunoștință  

populației a informației privitor la bugetului Primaria or.Cainari  pentru anul 2021”   

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este aducerea la cunoștință  populației 

a informației privitor bugetului Primaria or.cainari  pentru anul 2021.  

Prevederile de bază ale proiectului sînt Transparenta  economico –financiară a  administratiei 

publice locale. 

Beneficiarii proiectului de decizie sînt .locuitorii or.Cainari  

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt  

cunoașterea de  populație a informației privitor la bugetului Primaria  or.Cainari  pentru anul 

2021  

Impactul estimat al proiectului de decizie este Transparenta economico –financiară a  

administratiei publice locale.  

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă 

pe data 01.12.2020.la orele 17.00, pe adresa dnei Burlacu Stela ., secretarul consiliului local 

Cainari , pe adresa electronică: primariacainari@mail.ru, la numărul de telefon .0243 3-33-46., 

243 3-23-02 sau pe adresa...MD- r-nul Căușeni, or.Cainari ., str C.Negraia 8.  

Proiectul deciziei. ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primaria or.Cainari pentru anul 2021”şi 

nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte 

materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe panou  în 

sediul primăriei or.Cainari , /pagina web sau Facebook.  
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