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DISPOZITIE
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Cu privire la includerea in programele de cheltuieli
a alocaliilor repartizate din fondul de rezerviLpe anul2022

in temeiul art.10, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.l16 din
19.07 .2018, art.29 alin ( I ) lit. 0 art.32, art.40 alin.(2) lit. g), art.8l alin.( I ) din Legea privind
administralia publicd 1oca16 rLr. 436- XVI din 28.12.2006; art. 27 alin.(1) din Legea nr.397-
XV din 16 octomb e 2003 privind finan{ele publice locale; Deciziei Consiliului municipal
Orhei nr. 14.7 din 10.12.2021 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru
anuJ 2022 in lectura a doua"; Regulamentului privind modul de constituire ti utilizare a
mijloacelor Fondului de rezerve al municipiului Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului
municipal Orhei ru. 2.3 din 05.03.2020; Decizia Consiliului municipal Orhei nr. 1.33 din
10.02.2022 ,,Cu privire la acordarea ajutorului material din Fondul de Rezerv5 al
municipiului Orhei", dispozilia primarului municipiului Orhei nr. 555-p din 20.11.2019 "Cu
privire la stabilirea atributiilor de funclie $i acordarea imputemicidlor", in scopul acordarii
ajutoarelor materiale, viceprimarul municipiului Orhei,

DISPI-TNE:

l.lncluderea in bugetul municipiului Orhei a alocatiilor repartizate confom Deciziei
Consiliului municipal Orhei nr. 1.33 din 10.02.2022 ,,Cu privire la acordarea ajutorului
material din Fondul de Rezervd al municipiului Orhei", in sumd de I 500,00 (o mie cinci sute
lei, 00 bani) lei.

2. Preze\ta dispozilie se comunici specialiqtilor corespunzAtod din cadrul instituliei,
intrA in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de Stat al actelor locale qi poate fi
atacata injudecdto a Orhei (adresa: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 135) in termen de 30 de
zile in conformitate cu prevederile legale ale Codului Administativ al Republicii Moldova.

3.Controlul asupra executdrii prezentei dispozilii mi-l asum.

Viceprimarul nu Anastasia TURCAN
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