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DISPOZITIE

23.a3. tbr?y' nr. /2-o-
Cu privire la calendarul ce fine
elaborarea proier:tultri bugetului municipal
pentru anul2022, gi er estimirilor pe anti2023'2024

in temeiul pre.rederilor art.l0, 118-128 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr.116 din 19.07.20118, ar:t.47 din'Legea finanlelor publice qi responsabilit5ji

bugetar - fiscale, nr.ltil din 25 iulie 2014, art.20 al Legii Republicii Moldova nr. 397 -XV
din 16.10.2003 privirld finanterle publice locale, art.29,32 al Legii privind administa{ia
publica localE nr.43,5-XVI din 28 decembrie 2006, in conformitate cu art.39l din Anexa la

Ordinul Ministr:ruhri Fin:rnfelor nr. 209 din 24.12.2'015 "SetuI metodologic privind
elaborarea, aprolcarea qi modifir:area bugetului", DISPUN:

1.Se aprot,6 carlendarul privind elaborarea proiectului bugetului mturicipal pentru

anul2022 gi a esftimrlrilor pe arii2023-2A24, conform anexei nr.l.

2.Se aprobd componen{a grupului de lucru responsabil de proiectul bugetului

municipal pentnr artil2022 qi arestim5rilor pe anti2023-2024, conform anexei nr.2.

3.Se pune in sarcin6 specialiqtilor din cadrul Prinrdriei municipiului, conduc6torilor
instituliilor publice rli:r subordi nea Primhriei municipiului :

- .a analiza perf birharrf a programelor/subpro gramelor exisitente ;

- a analiza tenllinga veniturilor (resurselor colectate) Ei cheltuielilor la nivel de fiecare

j institulie reieqind din executarea bugetului pe anii precedenli qi elaborarea prognozei

I preliminare de cheltuieli gi resurse colectate.
\

ts*$ 4.Se stalcilerfle cd it citz de eliberare a membrilor grupului de lucru din frrnc]iile
*\\ aeginute,-atribufiile lrcr in caclrul grupului de lucru vor fi executate de persoanele nout-

{deiemnate in funcfiile respecti.re, ffuda emite o alt?iDispozifie.

stalrileqte cd in cornponenla grupului de lucru pot fi atraqi, in caz de necesitate l;i
qti din c;adrul Prim[riei municipiului, conducitorii institu]iilor publice din

Prinrdriei municipiului.

6.Prezerrta dispozilie intri in vigoare la data inclurlerii acesteia in Registrul de Stat al

actelor locale qi poa1.e fi atacati in judecdtoria irr termen de 30 de zile de la data

comunic6rii in con[ormitate cu prevederile

.7.Contr<llul asupra
conform compe,tenlel or.

Primanrl mturicipiului

ale Codului Administrativ al Republicii



ANE)(A nr.1

la disnozitia Primarului murr. Orhei
nr.y'25'6is' 23 f3 

-2021

CALENDARUL

privind elaborarea gi aprobarea bugetului municipal pentru anul2022
i a estimdrilor pe anii2Ct23-2024a

Nr.
d/o

Acfiunea Persoane
responsabile

Termenul-limittr de
realizare

Autoritatea
beneliciartr

I 3 4 5

I

Emiterea dispo:riliei cu privire la
calendarul de ar:tivitdli perrtru
elaborarea proir:ctului bugetului gi

crearea grupului de lucru responsabil
de elaborarea p:roierlfirlui bugertului

Primarul
Specialist
planificare

martie202l Conducdtorii
instituliilor
bugr:tare,

speci.aligtii
prirndrii

2

Anahza tenclin] elor v,:niturilor Si
cheltuielilor bugetului local reiegind
din executarea bugetului pe anii
precedenli gi elaboralea prognozei
preliminare de r:esurs,s qi cheltuieli a

bugetului local

Specialigtii din
cadrul primdriei

permanent pe tot
parcursul anului

Autoritatea
executivd

J

Emiterea dispo:ziJiei primarului privind
elahorarea hrrsefrrlr ri qi nrezentaren

Autoritatea
executivd

proiectului bug:tului
!' Socretar al Consil
lcal coPIA coR
'z .oo ORICINI
izt,_ A/ra
l r-nrru,rl%I,

,:;,..1

4

Elaborarea, actrralizarea programul
strategic de dezvoltare a UAT pe

termen mediu (dupi oaz)

Specialigtii din
grupul de lucru

in termen de20 zile
de la emiterea

dispoziliei
primarului

Autoritatea
reprezentativd
gi deliberativ[

5

Organizarea qi desfE;rurarea qedinlei de

lucru privind pirticularitSlile erlabordrii
proiectului bugetului pe arul 2!.022 gi

a estimdrilor pe: anii '.2023-2024

Specialiqtii din
grupul de lucru

in termen 3 zile de

la primirea
circularei a DGF ce

tine de proiectul de

buset pe anul2022

Conducitorii
instituliilor,
specialiStii
primdriei

6

Revizuirea dup6 caz, qi determinarea
structurii pro gramelor/subpro gramelor
bugetare, desernna^rea responsabililor,
precum gi formularea scopului,
obiectivelor gi indicatorilor de
performanffl a subprogramelor

Grupul de lucru de

comun acord cu.

conducdtorii
instituliilor

in termen de 20
zile de la emiterea

dispoziliei
primarului privind

elaborarea
proiectului de

buget

Autoritatea
executiv6,

Conducdtorii
instituliilor

1

Elaborarea qi prezentarea propunerilor
de buget, inclursiv fundamentate pe

programe gi performan(E

Grupul de lucru de

comun acord cur

specialiptii din
cadrul primdriei

conform
graficului stabilit

de DGF

Autoritate
executivd

DGF

8

Consultarear prr:punerilor de buget gi

prioritizarea ch eltuielilor
Grupul de lucru.

Specialist
planificare

in termen de 20
zile de la

prezentare

Autoritatea
executivd

9

Intocmirea proiectuh-ri bugetu.Lui local
gi prezentarea acestuia spre cc,nsultare

Specialist
planificare venil"uri,
cheltuieli

septembrie -
octombrie 2021

Consiliul
murLicipal,

Comunitatea

Odatd cu emiterea
. circularei de cdtre
:: , MF privind

. . ,r:, elaborarea
prorectulur

. -bugetului local pe

.' ffirit2022-2024
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pt,ltorarea qi prezentarea propunerilor

de buget in cadrul noului sistem

intormalional de management
firranciar (SIMF)

Specialist
planificare

conflorm
graficuhri statrilit

de DGF

Autoritatea
executivd

10

11

Orfanizarea consultdrilor pe marginea

proiectului bugetului primdriei qi

asupra relatiilor interbugetare intre

btrgetul de stat gi bugetul local

Specialigtii din
cadrul primirriei de

comun acord cu
Direcfia Gerrerald
Finante

septerntrrie -
octomb,rie 2021

Autoritatea
executivd

DGF

Specialigtii din
cadrul prim6riei in
consultalie cu
Direclia Generald

Finante

septernbrie -
octombrie

21021

Autoritatea
executivd

DGF
t2

A.iustarea, in caz de necesitate, a

relaliilor intre bugetul de stat 9i

bugetele locale ca urrnare a

consultdrilor cu APL

13

eomunicarea eventualelor modificEri

irr relaliile interbugetare ca urmare a

e:<amindrii qi aprobdrii proiectului

bugetului de stat la Guvem

Specialiptii din
cadrul primiriei in
consultalie cu

Direclia General6
Finante

in terrne:n dt: 5

zile Cie la
aprobarezt
proiec'tulu,i

bugetului de stat

Autoritatea
executivd

t4

Ajustarea, in caz de necesitate, a

rr:laliilor interbugetare, linAnd cont de

nrodificdrile intervenite ca urmare a

examinlrii gi aprobdrii proiectului

bugetului de stat Iu GIY911---

Specialiptii din
cadrul primdriei in
consultalie cu

Direclia General6

Finante

in termen de 5 zile
de la data

comurriclrii
modiifi;irilor

x

l5

Tt ctualizarea politicilor sectoriale a.le

IIAT gi reprioritizarea programelor in
corespundere cu politicile sectoriale

rralionale qi reiegind din cadrul de

resurse disponibile

Grupul de 1ucru 01 noiembrie

"t021

Autoritatea
executivd

16

i>n.ritiuarea proiectului bugetului
local qi prezentarea spre examinare 9i

aprobare

Grupul de lucru de

comun acord cu

specialigtii din
cadrul printdriei

20 noiemtrie

"za'z1

Autoritatea.
reprezentativd
gi deliberativ[

Consilierii
municipaliL

10 dec'eml>rie

2(t2l
Autoritatea

reprezentati'rd
gi deliberativ[

t7

Eiaminarea qi aprobarea bugetului

local

Specialist
planificare

in termen de 5 zile
dupl aprobarea
buge,tului local

Direclia
General6
Finante

18

'Prezentarea copiei deciziei privincl

aprobarea bugetului local (inclusiv
o-o-ole ci nnfc infnrmnfivi)

Specialist
planificare

in termen de 15 zlile

de la data publiciirii
deciziei. bug;etare

anuale

Autoritateil
executivl

19

[epartizarea bugetului local aprotrat

20

ef..t r*." 
":ustdrilor 

de rigoare in
bugetele locale pentru a le aduce iin

conformitate cu prevederile legii imuale

a bugefului de stat, inclusiv ajustarea
li-itclnr de chpltrrieli drrn[ caz

Specialiqtii din
cadrul primdriei

in termen de 30 zile
de la dat,a public[rii
Legii bugettrlui de

stat

Autoritatea
reprezentativ6
pi deliberativ6

Specialisl:
planificare venituri.,
cheltuieii

1n tennernul statrilit
de DGF

Direclia
GeneralI
Finanle

2l
Prezentarea sintezei consolidate

bugetului prim6riei aProbat

Executor: Olga Zgureanu Oy-/
Te1.076700407 A ' /

: Secretar al uonslll
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ANEXA nr.2
r A la dispozilia Primarului mun. Orhein.@_dm 2E a3. 2s21

Grupul de lucru

r"'""1'J 
i:Jfi'trfr I l:ffi H rl.,-lts 

anut 2022

Pavel VEREJANU, primarul municipiului Orhei

Anastariia T'UTRCAN, viceprimarul municipiului Orhei

Cristina COJTCCARI, viceprimarul municipiului Orhei

Valerian CRI STEA, vi.ceprimarul municipiului Orhei

Ala BURACovscHI, secretar al consiliului Municipal orhei

Oleg MAEVSCHI, arhitect-gef

Svetlan,a ZINICOVSCHI, contabil-qef

Grigore MiR t, specialist principal

Olga ZGUMANU, specialist principal

Tatiana SAN:|ONI, specialist principal

Claudia CEBIf,TARI, specialist principal

Larisa IIOTNARIUC, specialist principal

Oxana DUCA., specialist principal

Feodora. GUDr11y1q, specialist principal

Elena CIRE$, specialist principal

Viorica CRECIUN, specialist principal

Alesia CHICLI$, specialist principal

Dumitnl BONDARI, specialist principal

Alina T'RUSOVSCAI/\, specialist principal C0PIh C0RESPUNDE
oRIGINAL,l.u I

ffi


