
Republica Moldova
PRJMARUL

municipiului Orhei
MD-3500, mun. Orhei, str. V. Mahu, 160

tel: +373 235 22167; fa,r. +373 235 20378
email: primaria@orhei.md

www.orhei.md

DISPOZITIE
Jg a3 .Lou.

Cu privire la calendarul ce line de
elaborarea pioiectului bugetului muicipal
pentru anul 2023 9i a estimlrilor pe anij,2024-2025

w. /od

in temeiul gevederilor art.l0, l18-128 din Codul Administrativ al Republicii Moldova
ff.l16 din 19.07.2018; art. 47 alin.(2) din Legea finanlelor publice ti responsabiliuiti bugetar

- fiscale nr.l81 din 25 iulie 2Ol4:' afi.20 al Legii Republicii Moldova nr. 397 -XV din
16.10.2003 privind finanlele publice locale; an.29,32 

^l 
Legii privind administralia publicd

IocalA nr.436-XVI din 28 decembrie 2006; in conformitate cu pct.39l din Anexa la Ordinul
Ministerului Finanlelor m. 209 din 24.12.2015 "Setul metodologic privind elaborarea,
aprobarea gi modificarea bugetului"; Circulara Direcliei de Finante Orhei nr.48/12 din 23
mutie2022; intru asigurarea elabortriii proiectului bugetului municipal pentru anul 2023,
DISPUN:

l. Se aprobi calendarul privind elaborarea proiectului bugetului municipal pentru arrul
2022 $i a estimerilor pe ar,li 2023-2024, conform anexei r.1.

2. Se aprobi componenla numericd din 17 persoane qi nominald a grupului de lucru
responsabil de proiectul bugetului municipal pentru anul 2022 9i a estimdrilor pe anii 2023-
2024, conform anexei nr.2.

3. Se pune in sarcine speciali$tilor din cadrul Primdriei municipiului, conducdtorilor
instituliilor publice din subordinea Primiriei municipiului:
- a analiza performanla prcgramelor/subprogramelor existente;
- a an liza tendinfa veniturilor (resuselor colectate) $i cheltuielilor la nivel de fiecare
institurie reieqind din executarea bugetului pe anii precedenti qi elaborarea prognozei
preliminarc de cheltuieli ti resurse colectate.

4. Se stabilege cA in caz de eliberare a membrilor gmpului de lucru din fimc1iile
delinute, atribuliile lor in cadrul gmpului de lucru vor fi executate de persoanele nou-
desemnate in functiile respective, fird a emite o alta DispoziFe.

5. Se stabileqte ce in componenla grupului de lucru pot fi atra$i, in caz de necesitate fi
alli specialiqti din cadrul Primdriei municipiului, conducetorii instituliilor publice din
subo(iinea Primdriei municipiului.

6. Prezenta dispoziie se comunicA percoarlelor responsabile gi inte in vigoare la data
includerii acesteia in Registrul de Stat al actelor locale $ poate fi atacati ir judecitoria Orhei
(adresa: rnun. Orhei, str. V,Bi
conlbrmitate cu

conloIm
Controlul

Pavel VLRUANU

135) fn termen de 30 de zile de la data comunicdrii in
Administrativ al Ilepublicii Nloldova.



ANEXA nr.I
la dispozilia Primanlui mun. Orhei

n. -/o( dh )9. oi 2022

CALENDARUL

privind elaborarea qi aprobarea bugetului municipal pentru anul 2023

i a estimdrilor pe anii 2024-2025ae anlt
Nr.
d/o

Termenul-limitn de
bencficiarn

I l

I

Emiterea dispoziliei cu privire la
calendarul de activitaf pentu
elabonrea proiectului bugetului ;i
crearea grupului de lucn-r responsabil
de elaborarea proiectului bugetului

Primarul
Specialist
planificare

ma ie 2022 Conducitorii
institutiilor
bugetare,

specialigtii
ffimdrii

2

Analiza tendintelor veniturilor li
cheltuielilor bugetului local reieqind
din executarea bugetului pe anii
precedenli li elaborarea proglozei
preliminare de resurse gi cheltuieli a
bugetului local

Specialigtii din
cadrul primiriei

permanent pe tot
parcursul anului

Autodtatea
executiva

Emiterea dispoziliei primarului privind
elaborarea bugetului $i prezentarea
proiectului bugetuIui local

Specialist
planificare

Odati cu emiteiea
circularei de cdtre

MF privind
elabomrea
proiectului

bugetului local pe

u\ii,2023-2025

Autoritatea
executive

I
Elaborarea, actualizarea progiamul
strategic de dezvoltare a UAT pe

termen mediu (dupe caz )

Specialigtii din
grupul de lucru

in terme[ de 20 zile
de la emiterea

dispozi;iei
primarului

Autoritatea
reprezentative

si deliberativd

Organizarea li desfisurarea qedinlei de
lucru privind particularitelile elaborerii
proiectului bugetului pe anul2023 ti
a estimArilor pe arii 2024-2025

Speciali$tii din
gmpul de lucru

in termen 3 zile de
la primirea

circularei a DGF ce
jine de proiectul de
buget pe anul 2023

Conducdtorii
institutiilor,
specialigtii
primdriei

6

Revizuirea dupe caz, $i determinarea
structurii programelor/subprogramelor
bugetare, desemnarea responsabililor,
precum gi fomularea scopului,
obiectivelor gi indicatorilor de
performan{d a subprogramelor

Grupul de lucru de

comun acord cu
conducitorii
institutiilor

in termen de 20
zile de Ia emiterea

dispoziliei
primarului privind

elabomrea
proiectului de

buget

Autoritatea
executivA,

Conducitorii
instituliilor

1

Elaborarea ii prezentarea propunerilor
de buget, inclusiv findamentate pe
programe li performanle

Grupul de lucru de
comun acord cu
specialittii din
cadrul primdriei

confom
graficului stabilit

de DGF

Autoritate
executivd

DGF

8

Consultarea propunerilor de buget qi

prioritizarea cheltuielilor
Grupul de lucru
Specialist
planificare

in termen de 20
zile de la

prezentate

Autoritatea
executivd

Intocmirea proiectului bugetului local

ti prczentarea acestuia spre consultaue
publicA

Specialist
planificare venituri,
cheltuieli

scptembrie -

octombrie 2022
Consiliul

municipal,
Comunitatea



10

Elabomrea gi prezentarea propunerilor
de buget in cadrul noului sistem
informalional de management
financiar (SIMF)

Specialist
planificare

conform
graficului stabilit

de DGF

Auto tatea
executive

ll

Organizarea consultirilor pe marginea
proiectului bugetului primdriei 9i
asupra relaliilor interbugetare inhe
bugetul de stat Si bugetul local

Specialittii din
cadrul primtuiei de

comun acord cu
Direclia Generali
Finante

septembrie -
octombrie 2022

Autoritatea
executiva

DGF

l:

Ajustarea, in caz de necesitate, a

relaliilor intre bugetul de stat li
bugetele locale ca umare a
consultirilor cu APL

SpecialiStii din
cadrul primdriei in
corNultalie cu
Direclia Generald
Finante

septembrie -
octombrie

2022

Autoritatea
executivi

DGF

13

Comuicarea eventualelor modifi cdri
in relaliile interbugetare ca urmare a

examindrii 9i aprobdrii proiectului
bugetului de stat la Guvem

Specialittii din
cadrul primdriei in
consultalie cu
Direclia Geneiald
Finante

in termen de 5
zile de la
aprob,!Iea
proiectului

bugetului de stat

Autoritatca
execulivA

l:l

Ajustarea, in caz de necesitate, a

relaliilor interbugetare, dnand cont de

modificdrile intervenite ca urmarc a

examintuii qi aprobdrii proiectului
bugetului de stat la Guvem

Specialigtii din
cadrul primdriei in
consultalie cu
Direc(ia Generala
Finante

in termen de 5 zile
de la data

com!nicerii
mod ifictrrilor

x

t5

Actualizarea politicilor sectoriale ale

UAT gi reprioritizarea programelor in
corespundere cu politicile sectoriale
nalionale ti reiegind din cadrul de

resurse disponibile

Grupul de lucru 01 noiembrie
2022

Autoritatea
executivA

l6

Defi nitivarea proiectului bugetului
Iocal li prezentarea spre exarninare $i
aprobare

Grupul de lucru de
comun acord cu
speciali;tii din
cadrul primtuiei

20 noiembrie
2022

Autoritatea
reprezentativa

5i deliberativd

t1

Examinarea gi aprobarea bugetului
local

Consilierii
municipali

10 decembrie
2022

Autoritatea
reprczentativA

$i deliberative

l8
Prezentarea copiei deciziei privind
aprobarea bugetului local (inclusiv
a[exele si nota informative)

Specialist
planificare

in termen de 5 zile
dupa aprobarea
bugetului local

Direclia
Generala
Finante

l9 Repartizarea bugetului local aprobat

Specialist
planificare

in termen de l5 zile
de la data publicerii

deciziei bugetare
anuale

Autoritatea
executivd

20

Efectuarea ajusterilor de rigoare in
bugetele locale pentru a le aduce in
conformitate cu prevederile legii anuale
a bugetului de stat, inclusiv ajustarea
limitelor de cheltuieli, dupe caz

SpecialiStii din
cadrul primdriei

in termen de 30 zile
de la data publicnrii
Legii bugetului de

stat

Autoritatea
reprezentativa

5i deliberative

]I Prezentarea sintezei consolidate
bugetului primiriei aprobat

Specialist
planificare venituri,
cheltuieli

in iermenul stahilit
de DGF

Direclia
Generali
Finante

executor: Olga Zgureanu
Tel.07 6700407



ANEXA nr'2
la dispozilia Primarului mun Orhei

r. 1!fi-din _-/9 ---e3-2022

GruPul de lucru

responsabil de proiectul bugetului pentru anul 2023
gi a estimirilor pe ani i 2024-2025

I Pavel VEREJANU, pdmarul municipiului Orhei

2 Anastasia TURCAN, viceprimarul municipiului Orhei

3 Cristina COJOCARI, viceprimarul municipiului Orhei

4 Valerian CRISTEA, viceprimarul municipiului Orhei

5 Oleg MAEVSCHI, arhitect-Ff

6 Daniela CAZAC, contabil-'ef interimar

7 Gdgore MiRA, specialist pdncipal

8 Olga ZGUREANU, specialist principal

I Tatiaoa SANTONI, specialist principal

10 Claudia CEBOTARI, specialist principal

1l Larisa BOTNANUC, specialist principal

12 Oxana DUCA, specialist principal

13 Feodora GUDIMA, specialist principal

14 Elena CIRE$, specialist principal

l5 Viorica CRECIUN, specialist principal

16 Dumitru BONDARI, specialist pdncipal

1? Alina TRUSOVSCAIA, specialist principal


