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DISPAZITIE

2 A. {2,/. /o/8 nr. gg"/
Cu privire la elaborarea proiectului
bugetului pentru anul 2019
gi a estimdrilor pe anii 2020-2021

In temeiul prevederilor art. 50 din Legea finanfelor publice gi responsabilitdli
bugetar - fiscale nr.l81 din 25 iulie 2014, art.l9 alin.(3) al Legii Republicii Moldova :rr.
397 -XY din 16.10.2003 privind finanfele publice locale, art.32 (1) al Legii privind
administra{ia publicd locald nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Dispozi}ia primarului
oraqului Orhei nr.743-p din 18.08.2015 "Cu privire la stabilirea atributiilor de func{ie",
viceprimarul municipiului Orhei DISPTINE:

I.

2.

3.

4.

municipiului.
7, Controiul asupra executSrii

conform competenfelor.
ntei dispozilii revine viceprimarilor

5.

6.

Se aprobi calendarul privind elaborarea gi aprobarea bugetului municipal pentru
anul 20 1 9 9i estimdrilor pe anii 2020-2021 , conform anexei nr. 1 .

Se aprobd lista programelor/subprogramelor, conform anexei w.2;
Se desemneazd responsabili de programe/subprograme, conform anexei nr.3;
Se pune ,in sarcind specialigtilor din cadrul Primdriei municipiului, conducdtorilor
institugiilor publice din subordinea Primdriei municipiului:
- sd formuleze scopul, obiectivele gi indicatorii ae performanld pentru fiecare

subprogram pe termen mediu, in conformitate cu prioritdlile de politici nalionale,
sectoriale 9i locale;

- sd estimeze costurile 9i sd elaboreze propunerile de buget pe activitdli (tipuri de
institulii gi servicii), concomitent cu determinarea valorilor pentru indicatorii de
produs, eficienld gi de rezultat pentru fiecare subprogram;

- sd intocmeascd sinteza propunerilor de buget pentru anul 2019 ;i estimdrilor pe
anri 2020-2021 in cadrul noului sistem informational de manasement financiar
(SIMF) 9i sd prezente in cadrul Primdriei municipiului, conform graficului stabilit.

Primdria municipiului va intocmi sinteza bugetului primdriei in cadrul noului sistem
informalional de management financiar (SIMF) cu prezentarea conform graficului
stabilit in cadrul Direcfiei de Finanle.
Executarea Dispozigiei se pune in sarcind speciali;tilor din cadrul Primdriei
municipiului, conducdtorilor institu,tiilor publice din subordinea Primdriei
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Viceprimarul municipi ului Marina CRAVCENCO


