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Cu privire la aprobarea cheltuielilor 
efectuate prin dispoziţiile Primarului

în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436- X V I din 28.12.2006. 
art.14. Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003. art.27, în scopul 
executării deciziei Consiliului orăşenesc Orhei nr. 10.18 din 26.12.2012 „Cu privire la abilitarea 
Primarului oraşului Orhei” .

1. Sc aprobă cheltuielile efectuate prin dispoziţiile Primarul oraşului Orhei nr. 115 din
07.02.2013. nr.265 din 19.03.2013. nr.348 din 03.04.2013. nr.386 din 09.04.2013. nr.544 din
22.05.2013. nr.612 din 06.06.2013. nr.627 din 13,06.2013. nr.666 din 26.06.2013. nr.727 din 15
07.2013. nr.755 din 23.07.2013. nr.798 din 02.08.2013. nr.846 din 15.08.2013. nr.919 din
11.09.2013. nr.959 din 23.09.2013. nr. 1114 din 05.11.2013, nr. 1132 din 13.11.2013. nr. 1145 din
21.11.2013. nr.l 190 din 09.12.2013. nr. 1221 din 14.10.2013, nr.1246 din 23.12.2013 .. Cu privire 
la modificarea alocaţiilor bugetare” (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului oraşului Orhei 
dna Ala Savin.
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Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului

Vladimir POPUŞOl 
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nr.

Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

în  conform itate cu Legea privind ..administraţia publică locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-X V  din 16.10.2003, 
rrt.27, Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „C u privire la abilitarea 
Prim arului oraşului O rhei” , ordinul M inisterului Finanţelor al R epublicii M oldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la R egulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în  legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în  bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul dim inuării 
alocaţiilor prevăzute pentru anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
rem anierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dl A lexandru Ivanov.
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nr.

Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

în  conform itate cu L egea privind adm inistraţia publică locală nr. 436- X V I din 
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-X V  din 16.10.2003, 
a 77, D ecizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „Cu privire la abilitarea 
Primarului oraşului O rhei” , ordinul M inisterului Finanţelor al Republicii M oldova nr.117 din 
29.12.2007 referitor la R egulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în  legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în  bugetul orăşenesc,

f  - ? u  •- ■■
: i

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în  cadrul unei unităţi, grupe din contul dim inuării 
alocaţiilor prevăzute pentru anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f  al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
rem anierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dl A lexandru Ivanov.

Prim arul oraşului Orhei V italie Colun

Ex. O.Zgureanu 
Tel.2-3543

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md


Republica Moldova 
P R IM A R U L  

oraşului Orhei
M D -3500, or. Orhei, str. V .M ahu, 160 

tel: +373 235 22767; fax: +373 235 20378 
email: prim aria@ orhei.m d 

w w w .orhei.m d

D I S P O Z I Ţ I E

r j .  *'*/■ nr.

Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

în conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-X V  din 16.10.2003, 
art.27, Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „C u privire la abilitarea 
Primarului oraşului O rhei”, ordinul M inisterului F inanţelor al R epublicii M oldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la Regulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul diminuării 
alocaţiilor prevăzute pentru anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f  al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
remanierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dl A lexandru Ivanov.

Prim arul oraşului Orhei V italie Colun
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nr.

pTs privire la m odificarea 
. loca ţiilo r bugetare

: Mofd
vi A R U L

anul V; 'hi

în conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică locală nr. 436- XVI din 
§f>$. 12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-X V  din 16.10.2003, 

p c i2 7 , Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „Cu privire la abilitarea 
||fs im aru lu i oraşului O rhei” , ordinul M inisterului Finanţelor al Republicii M oldova nr.117 din

119.12.2007 referitor la Regulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
N  separtizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în legătură cu necesitatea 

Nfcctuării unor m odificări în bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul diminuării 
lo ca ţiilo r prevăzute pentru anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şef al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
ismanierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dl A lexandru Ivanov.

Prim arul oraşului Orhei V italie Colun
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nr.

Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

în  conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, 
an .27, Decizia Consiliului oăşenesc Orhei nr. 10.18 din 26.12.2012 „ Cu privire la abilitarea 
Primarului oraşului O rhei” în legătură cu necesitatea efectuării unor m odificări în bugetul 
orăşenesc,ordinul M inistrului Finanţelor al Republicii M oldova nr. 117 din 29.12.2007 referitor 
ia Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi repartizarea pe luni a 
bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în legătură cu necesitatea efectuării unor modificări 
In bugetul orăşenesc,

9

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi din contul dim inuării alocaţiilor 
prevăzute pentru anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f  al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
remanierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru econom ie,buget şi finanţe dl.A lexandru Ivanov.

Prim arul oraşului Orhei i t a l i e  Colun
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• •* pnvire  la m odificarea  
» x a ţ i i l o r  bugetare

nr.

In conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică locală nr. 436- XVI din 
•ÎS I 2.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-X V  din 16.10.2003, 
s * Z ~ . Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr. 10.18 din 26.12.2012 „Cu privire la abilitarea 
(Stegarului oraşului O rhei”, ordinul M inisterului Finanţelor al R epublicii M oldova nr. 117 din 
3 1 12.2007 referitor la Regulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
?^« ru zarea  pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în legătură cu necesitatea 

mării unor m odificări în bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în  cadrul unei unităţi, grupe din contul dim inuării 
ilor prevăzute pentru anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
■ecisuerile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
pentru problem e sociale şi buget dl A lexandru Ivanov.

Primarul oraşului Orhei V italie Colun
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Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

nr.

în conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică locală nr. 436- XVI din 
CI 12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, 
n 2 7 .  Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr. 10.18 din 26.12.2012 „Cu privire la abilitarea 
Primarului oraşului O rhei” , ordinul M inisterului F inanţelor al Republicii M oldova nr. 117 din 

i ?* 12.2007 referitor la R egulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
gjlfBrtizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în legătură cu necesitatea 
j-aSfactuării unor m odificări în bugetul orăşenesc, 
i

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul diminuării
jţâtocaiiilor prevăzute pentru anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
făşjWssnierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
- pentru problem e sociale şi buget dl A lexandru Ivanov.

V italie Colun
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Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

în  conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-X V  din 16.10.2003, 
a- n7, Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „Cu privire la abilitarea 
Primarului oraşului O rhei” , ordinul M inisterului F inanţelor al Republicii M oldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la R egulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în  legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul dim inuării 
alocaţiilor prevăzute pentru anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
rem anierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dl A lexandru Ivanov.

Prim arul oraşului Orhei V italie Colun

:x. O.Zgureanu 
el.2-35-43
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nr.

Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

în conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-X V  din 16.10.2003, 
art.27, Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „C u privire la abilitarea 
Primarului oraşului O rhei”, ordinul M inisterului Finanţelor al Republicii M oldova nr.117 din 
29.12.2007 referitor la Regulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul dim inuării 
alocaţiilor prevăzute pentru  anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
rem anierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
hei pentru problem e sociale şi buget dl A lexandru Ivanov. _______

Primarul oraşului Orhei V italie Colun
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Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

D I S P O Z I Ţ I E

nr.

în  conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică  locală nr. 436- XVI din 
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, 
art.27, D ecizia C onsiliului orăşenesc Orhei nr. 10.18 din 26.12.2012 „Cu privire la abilitarea 
Prim arului oraşului O rhei” , ordinul M inisterului Finanţelor al Republicii M oldova nr.117 din 
29.12.2007 referitor la Regulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în  bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în  cadrul unei unităţi, grupe din contul dim inuării 
alocaţiilor prevăzute pentru  anul 2013, conform  anexei.

2. C ontabilul şe f al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
rem anierile respective pentru  executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dl A lexandru Ivanov.

Prim arul oraşului Orhei Vitalie Colun

Ex. O.Zgureanu
Tel.2-35-43
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QA. CI nr.

Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

în  conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică locală nr. 436- XV I din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-X V  din 16.10.2003, 
art.27, D ecizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „C u priv ire la abilitarea 
Prim arului oraşului O rhei”, ordinul M inisterului Finanţelor al Republicii M oldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la R egulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în  legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul dim inuării 
alocaţiilor prevăzute pentru  anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f  al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
rem anierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
O”’ i  pentru problem e sociale şi buget dl A lexandru Ivanov.

%
Prim arul oraşului Orhei V italie Colun
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D I S P O Z I Ţ I E

nr.

Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

în  conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-X V  din 16.10.2003, 
art.27, Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „C u privire la abilitarea 
Primarului oraşului O rhei” , ordinul M inisterului F inanţelor al Republicii M oldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la R egulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în  legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în  bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul diminuării 
alocaţiilor prevăzute pentru  anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f  al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
remanierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dl A lexandru Ivanov.

Prim arul oraşului Orhei Vitalie Colun

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
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tf.09 nr.

Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

/

în conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-X V  din 16.10.2003, 
art.27, Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „C u privire la abilitarea 
Prim arului oraşului O rhei” , ordinul M inisterului F inanţelor al Republicii M oldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la Regulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în  legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul diminuării 
alocaţiilor prevăzute pentru anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f  al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
rem anierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dl A lexandru Ivanov.

Prim arul oraşului'O rhei V italie Colun

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
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D I S P O Z I Ţ I E
rnr. c

Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

In conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică  locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-X V  din 16.10.2003, 
art.27, Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „C u privire la abilitarea 
Primarului oraşului O rhei” , ordinul M inisterului Finanţelor al Republicii M oldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la Regulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în  legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul diminuării 
alocaţiilor prevăzute pentru anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
rem anierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dl A lexandru Ivanov.

Prim arul oraşului Orhei

I *  OZgureanu
fe te  2-35-43

V italie Colun

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
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Cu privire la m odificarea 
■' alocaţiilor bugetare

în conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică  locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-X V  din 16.10.2003, 
art.27, Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr. 10.18 din 26.12.2012 „Cu privire la abilitarea 
Primarului oraşului O rhei” , ordinul M inisterului Finanţelor al Republicii M oldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la Regulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul diminuării 
alocaţiilor prevăzute pentru anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
rem anierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dna Ala Savin.

Prim arul oraşului Orhei Vitalie Colun

Ex. O.Zgureanu
Tel.2-35-43

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md


Republica Moldova 
P R IM A R U L  

oraşului Orhei
M D -3500, or. Orhei, str. V .M ahu, 160 

tel: +373 235 22767; fax: +373 235 20378 
email: prim aria@ orhei.m d 

ww w.orhei.m d

D I S P O Z I Ţ I E

Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

în conform itate cu Legea privind adm inistraţia pub lică  locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, 
art.27, Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „Cu privire la abilitarea 
Primarului oraşului O rhei” , ordinul M inisterului Finanţelor al Republicii M oldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la Regulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul diminuării 
alocaţiilor prevăzute pentru anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
rem anierile respective pentru  executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dna Ala Savin.

Prim arul oraşului Orhei Vitalie Colun

Ex. O.Zgureanu
Tel.2-35-43

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
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Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

O în  conform itate cu Legea privind adm inistraţia pub lică  locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, 
art.27, Decizia C onsiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „C u privire la abilitarea 
Primarului oraşului O rhei” , ordinul M inisterului Finanţelor al Republicii M oldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la Regulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în  legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în  bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul diminuării 
alocaţiilor prevăzute pentru  anul 2013, conform  anexei.

2. Contabilul şe f al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
rem anierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dna Ala Savin.

Prim arul oraşului Orhei Vitalie Colun

Ex, O.Zgureanu
Tel.2-35-43

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
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Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

în conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică  locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, 
art.27, D ecizia C onsiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „Cu privire la abilitarea 
Prim arului oraşului O rhei” , ordinul M inisterului F inanţelor al Republicii M oldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la R egulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în  legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în  bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul dim inuării 
alocaţiilor prevăzute pentru  anul 2013, conform  anexei.

2. C ontabilul şe f  al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
rem anierile respective pentru  executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dna A la Savin.

Prim arul oraşului Orhei Vitalie Colun

E x  O -Zgureanu

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
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nr.

Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

în conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-X V  din 16.10.2003, 
art.27, D ecizia C onsiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „C u privire la abilitarea 
Primarului oraşului O rhei” , ordinul M inisterului F inanţelor al Republicii M oldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la Regulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în  legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în  bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în  cadrul unei unităţi, grupe din° contul diminuării 
alocaţiilor prevăzute pentru anul 2013, conform  anexei.

2. C ontabilul şe f al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
rem anierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dna A la Savin.

Prim arul oraşului Orhei Vitalie Colun

Ex. O.Zgureanu
Tel.2-35-43

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
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D I S P O Z I Ţ I E

nr.

Cu privire la m odificarea 
alocaţiilor bugetare

în conform itate cu Legea privind adm inistraţia publică  locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele pub lice locale,nr. 397-X V  din 16.10.2003, 
art.27, D ecizia C onsiliului orăşenesc Orhei nr.10.18 din 26.12.2012 „C u privire la abilitarea 
Prim arului oraşului O rhei”, ordinul M inisterului Finanţelor al Republicii M oldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la Regulam entul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, în  legătură cu necesitatea 
efectuării unor m odificări în bugetul orăşenesc,

1. Se m odifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul diminuării 
alocaţiilor prevăzute p e n ta i anul 2013, conform  anexei.

2. C ontabilul şe f  al Prim ăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
rem anierile respective pentru  executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprim arului oraşului 
Orhei pentru problem e sociale şi buget dna Ala Savin.

Prim arul oraşului Orhei Vitalie Colun

Ex. O.Zgureanu
Tel.2-35-43

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md

