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Cu privire la aprobarea cheltuielilor 
efectuate prin dispoziţiile Primarului

în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, 
art.14, Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, art.27, în scopul 
executării deciziei Consiliului orăşenesc Orhei nr.13.17 din 27.12.2013 „Cu privire la abilitarea 
Primarului oraşului Orhei”,

1. Se aprobă cheltuielile efectuate prin dispoziţiile Primarul oraşului Orhei nr.1283 din 
31.12.2013, n r .l l l  din 07.02.2014, nr.153 din 18.02.2014, nr.207 din 07.03.2014, nr.221 din
12.03.2014 „ Cu privire la modificarea alocaţiilor bugetare” (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului or. Orhei 
dna Savin Ala.
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m
ţst conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din 

art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, 
H Ilecizia Consiliului orăşenesc Orhei nr. 10.18 din 26.12.2012 „Cu privire la abilitarea 

oraşului Orhei”, ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 117 din 
referitor la Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în legătură cu necesitatea 

scor modificări în bugetul orăşenesc,

î Se modifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contfil diminuării 
gjkar prevăzute pentru anul 2013, conform anexei.
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V:met,

|  2- Contabilul şef al Primăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

f e  J. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprimarului oraşului 
probleme sociale şi buget dna Ala Savin.
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Cu privire la modificarea 
alocaţiilor bugetare

în conformitate cu L eg e a , privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, 
art.27, Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.13.17 din 27.12.2013 „Cu privire la abilitarea 
Primarului oraşului Orhei”, ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în legătură cu necesitatea
efectuării unor modificări în bugetul orăşenesc,

\

1. Se m odifică alocaţiile' bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul diminuării
alocaţiilor prevăzute pentru anul 2014, conform anexei.

2. Contabilul şef al Primăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
remanierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprimarului oraşului 
Orhei pentru probleme economie şi buget dna Ala Savin.
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Cu privire la modificarea 
alocaţiilor bugetare

în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, 
art.27, Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr. 13.17 din 27.12.2013 „Cu privire la abilitarea 
Primarului oraşului Orhei” , ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, Decizia Consiliului orăşenesc 
Orhei nr. 13.24 din 27.12.2013 „Cu privire la transferarea angajaţilor” în legătură cu necesitatea 
efectuării unor modificări în bugetul orăşenesc,

1. Se modifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul diminuării
alocaţiilor prevăzute pentru anul 2014, conform anexei.

2. Contabilul şef al Primăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
remanierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprimarului oraşului 
Orhei pentru probleme economie şi buget dna Ala Savin.

Primarul oraşului Orhei Vitalie Colun
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Cu privire la modificarea 
alocaţiilor bugetare

în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art.29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, 
art.27, Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.13.17 din 27.12.2013 „Cu privire la abilitarea 
Primarului oraşului Orhei”, ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.117 din 
29.12.2007'referitor la Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în legătură cu necesitatea 
efectuării unor modificări în bugetul orăşenesc,

1. Se modifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul diminuării 
alocaţiilor prevăzute pentru anul 2014, conform anexei.

2. Contabilul şef al Primăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
remanierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprimarului oraşului 
Orhei pentru probleme economie şi buget dna Ala Savin.

Primarul oraşului Orhei Vitalie Colun
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Cu privire la modificarea 
alocaţiilor bugetare

în confprmitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436- XVI din
28.12.2006, art',29 si art.32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, 
art.27, Decizia Consiliului orăşenesc Orhei nr.13.17 din 27.12.2013 „Cu privire la abilitarea 
Primarului oraşului Orhei”, ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.117 din
29.12.2007 referitor la Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi 
repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în legătură cu necesitatea 
efectuării unor modificări în bugetul orăşenesc,

1. Se modifică alocaţiile bugetare în cadrul unei unităţi, grupe din contul diminuării
alocaţiilor prevăzute pentru anul 2014, conform anexei.

2. Contabilul şef al Primăriei oraşului Orhei dna Svetlana Ţurcan va efectua 
remanierile respective pentru executarea prevederilor prezentei dispoziţii.

3 . Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprimarului oraşului 
Orhei pentru probleme economie şi buget dna Ala Savin.

Primarul oraşului Orhei Vitalie Colun
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