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D I S P O Z I Ţ I E  

^ nr. ___

Cu privire la modificarea Dispoziţiei primarului 
oraşului Orhei nr.129 din 10.03.2016 „Cu privire 
la efectuarea monitoringului financiar”

Avînd în vedere necesitatea gestionării eficiente a finanţelor publice, dar şi a tuturor 
celorlalte mijloace încasate prin tarife, plăţi contractuale şi oricare altă formă de venit, în 
conformitate cu prevederile art.76 alin.(3) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii 
bugetar fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 
23.09.2010, în temeiul art.26 alin.(5), art.29 alin.(2) şi art.32 a lin .(l) din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006 „Privind adm inistraţia publică locală”, Hotărîrea Guvernului nr.875 din 21.10.2014 
„Pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat 
/municipale şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public”, art.59 şi 60 din 
Legea 317-XV din 18.07.2003 privind Actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 
publice centrale şi locale, D ispoziţia primarului oraşului Orhei nr,143-p din 18.08.2015 ”Cu 
privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie” viceprimarul oraşului Orhei,

DISPUNE:

1. Pct. 2 din D ispoziţia primarului oraşului Orhei nr.129 din 10.03.2016 „Cu privire la 
efectuarea monitoringului financiar” se modifică şi va avea următorul conţinut:

„2. Monitoringul financiar la întreprinderile municipale m enţionate în pct.l se va efectua 
în baza următoarelor informaţii:

a) Inform aţia privind rulajul mijloacelor băneşti -  anexa nr. 1 la prezenta dispoziţie;
b) Raportul de profit şi pierderi -  anexa nr.2 la prezenta dispoziţie;
c) Informaţia privind rulajul datoriilor debitoare şi creditoare -  anexa nr.3 la prezenta 

dispoziţie.”

2. Pct.3 din Dispoziţia primarului oraşului Orhei nr.129 din 10.03.2016 „Cu privire la 
efectuarea monitoringului financiar” va deveni pct.4, iar pct.3 va avea următorul conţinut:

„3. Informaţiile menţionate la pct.2 vor fi completate conform „Instrucţiunii de 
completare a inform aţiilor financiare” aprobate prin anexa nr.4 la prezenta dipoziţie, şi vor fi 
prezentate cu semnătura olografa a managerului-şef şi a conţabjluhii-şef, pînă la data de 10 a 
fiecărei luni următoare celei gestionare”____________

3. Contro fii mi-1 asum.
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