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DISPOZITIE

0{, /0. /"ox,U nr. 3 t4
Cu privire la lansarea procesului de

elaborare a proiectului bugetului municipal
pentru arr;il2023 gi a estimdrilor pe anii2024-2025

tn temeiul prevederilor art.10, 118-126, 132 din Codul Administrativ al

Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art. 50 din Legea finanfelor publice 9i

responsabilitdli bugetar - fiscale nr.181 din 25 iulie 2014; art.20 alin.(3) al Legii Republicii

Moldova nr. 397 -XV din 16.10.2003 privind finanfele publice locale; art. 26,29,32 (1) al

Legii privind administratia publicd locald nr.436-XVI din 28 decembrie 2006; circularei nr.

140i1 din O4jOjO22 "Privind elaborarea qi prezentarea proiectelor bugetelor locale pentru

anul 2023 qi a estimdrilor pe anii 2024-2025" a Direc{iei Generale Finan{e Orhei, intru

realizarea in termen a acliunilor necesare cu termenii stabilifi privind elaborarea proiectelor

bugetelor locale pentru ar.i:i. 2023 gi a estimirilor pe artii 2024-2025, dispozilia primarului

municipiului Orhei ff. 518-p din 03.10.2022 "Cu privire la exercitarea atribuJiilor",

viceprimarul municipiului Orhei DISPUNE:

1. Se lanseazd procesul de elaborare a proiectului bugetului municipal pentru anul 2023 9i

a estimdrilor pe anii 2024-2025.
2. Se pune in sarcind specialigtilor din cadrul Primdriei municipiului, conducdtorilor

institugiilor publice din subordinea Primdriei municipiului :

- sd formuleze scopul, obiectivele gi indicatorii de performanld pentru fiecare

subprogram pe termen mediu, in conformitate cu prioritEgile de politici nalionale,

sectoriale gi locale;
- s6 estimeze costurile ;i sd elaboreze propunerile de buget pe activitd;i (tipuri de

institulii gi servicii), concomitent cu determinarea valorilor pentru indicatorii de produs,

eficienlI gi de rezultat pentru fiecare subprogram;

- sd intocmeascd sinteza propunerilor de buget pentru anti 2023 9i estimdrilor pe anii

2024-2025 in cadrul sistemului informalional de management financiar (SIMF) 9i sa

prezente in cadrul Primdriei municipiului in conformitate cu cerinfele circularei

bugetare anuale.

3.Prezenta dispozilie se aduce la cunoqtinld persoanelor vizate, intrd in vigoare la data

includerii acesteia in Registrul de Stat al actelor locale qi poate fi atacatd in judec6toria Orhei

(adresa: str. Vasile Mahu 135, il in termen de 30 de zile de la data comunicdrii in

conformitate cu prevederile

4. Controlul asupra

municipiuluiViceprimarul

ministrativ al RM.

ristina COJOCARI

dispozilii dispozilii mi-l asum.


