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DISPOZITIE

nr. 2/5
Cu privire la elaborarea proiectului
bugetului pentru anul 2018
gi a estimdrilor pe artii2019-2020

temeiul prevederilor art. 50 din Legea finanlelor publice gi responsabilitafi bugetar -
fiscale nr.18l din 25 iulie 2014, art.79 alin.(2) al Legii Republicii Mol,Cova nr. 397 -XV din
16.10.2003 privind figanlele publice locale, art.32 (1) al Legii privind administralia publicd
locali nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Dispozifia primarului oragului Orhei m.143-p din
18.08.2015 "Cu privire la stabilirea atribufiilor de funcfie", viceprimarul municipiului brhei
DISPI"INE:

1.

2.

J.

4.

Se aprobd calendarul privind elaborarea gi aprobarea bugetului municipal pentru anul
2018 gi estimdrilor pe anii 20L9-2020, conform anexei nr.l.
Se aprobd lista programelor/subprogramelor, conform anexei nr.21
Se desemneazd responsabili de programe/subprograme, conform anexei ff.3;
Se pune in sarcind specialigtilor din cadrul Primdriei municipiului, conducitorilor
instituliilor publice din subordinea primdriei municipiului :- sd formuleze scopul, obies1iv.1. gi indicatorii de performanfd pentru fiecare subprogram

pe termen mediu, in conformitate cu prioritdgile de politici nalionale, sectoriale gito.-ut";- sd estimeze costurile gi sd elaboreze propunerile de buget pe activitdgi 6ipuri jeinstitugii gi servicii), concomitent cu determinarea valorilor pentru indicatorii de produs,
eficienld 9i de rezultat pentru fiecare subprogram;

- sd intocmeascd sinteza propunerilor de buget pentru anul 2018 ;i estimdrilor pe anii
2019-2020 in cadrul noului sistem informalional de management dnanciar (SIMF) gi sa
prezente in cadrul Primdriei oragului, conform graficului siabilit.

Primdria municipiului va intocmi sinteza bugetului primdriei in cadrul noului sistem
informalional de management financiar (SIMF) cu prezentarea conform graficului stabilit in
cadrul Direcliei de Finanfe.

5.

6. Executarea Dispozipiei se pune in specialigtilor din cadrul primdriei municipiului,
conducdtorilor instituliilor publj inea Primdriei municipiului.

i dispozilii mi-l asum.
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7. Controlul asupra executdrii

Viorel DANDARA


