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Cu privire la.aprobarea bugetului
ora;ului Orhei pentru anul 2016

in remeiul art. 43 (1) b) a Legii nr. 436-XVI din 28. 12. 2006 privind administralia publicd

locali, in conformitate cu prevederile Legii finanlelor publice gi responsabilitalii bugetar-fiscale

nr.l81 din25.07.2014, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanlele publice locale, cu

modificarile operate prin Legea nr.267 din 01.11.2013, art.24(3) al Legii nr. 768 din 02'02.

2000 privind itatutul alesului local, examindnd bugetul oragului Orhei in a doua lectur[,

CONSILIUL ORA$ENESC D E C I D E:

1.Se aprobd in a doua lecturd bugetul oragului Orhei pentru anul2016 dupd cum urmeazd:

l.l sinteza indicatorilor principali ai bugetului oragului Orhei: venituri, cheltuieli, inclusiv

cheltuielile de personal, soldul bugetului gi sursele de finanfare, conform anexei nr. 1;

1.2 sinteza veniturilor bugetului oraqului Orhei, conform anexei nr. 2;

1.3 resursele gi cheltuielile bugetului oragului Orhei conform clasificaliei funclionale 9i pe

programe, anexa nr. 3;

1.4 tipurile, cotele impozitelor gi taxelor locale ce vor fi incasate in bugetul oraqului

Orhei, conform deciziilor Consiliului orlgenesc Orhei adoptate in acest sens;

1.5 nomenclatorr.rl tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plata de cdtre instituliiie
publice finanlate de la bugetul oragului Orhei, conform anexei nr. 4;

1,6 sinteza veniturilor colectate de cdtre instituliile bugetare finanlate din bugetul oraqului

Orhei, conform anexei nr. 5;

1.7 lista proiectelor finanlate{%in surse externe in cadrul bugetului oraqului Orhei,

1.8 ;?JrTffi il:ff:ir'?.tuiui orueului orhei ei ptafonul garanfiilor acordare de consiiiul
ordEenesc, conform anexei nr. 7;

1.9 efectivul-limita de personai pentru instituliile finanlate de la bugetui oragului Orhei,

confomr anexei nr, 8;

1.10 plata alegiior locali pentru participarea la fiecare gedinla ordinard 9i extraordinard a

Consiliului ordgenesc Orhei, conform anexei nr. 9;

1.11 cuantumulfondului derezervdal bugetului oragului Orheiinsr:mdde809.0mii lei.

2.Autoritatea executivd a Consiliului oragenesc Orhei va intreprinde acliunile respective

pentru executarea bugetului oragului Orhei pentru anui 2016.

3.Controlul asupra executarii prezentei decizii revine primarului oragului Orhei dl Ilan $OR.
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