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Republica Moldova
PRIMARUL

D I S P O Z I Ţ I E

Cu privire la elaborarea proiectului
bugetului pentru anul 2017
şi a estimărilor pe anii 2018-2019

în temeiul prevederilor art. 50 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar -  
fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.19 alin.(2) al Legii Republicii M oldova nr. 397 -X V  din 
16.10.2003 privind finanţele publice locale, art.32 (1) al Legii privind administraţia publică 
locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Dispoziţia primarului oraşului Orhei nr,143-p din 
18.08.2015 "Cu privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie" viceprimarul oraşului Orhei

1. Se aprobă calendarul privind elaborarea şi aprobarea bugetului orăşenesc pentru anul 
2017 şi estimărilor pe anii 2018-2019, conform anexei n r.l.

2. Se aprobă lista programelor/subprogramelor, conform anexei nr.2;
3. Se desemnează responsabili de programe/subprograme, conform anexei nr. 3;
4. Se pune în sarcină specialiştilor din cadrul Primăriei oraşului, conducătorilor instituţiilor 

publice din subordinea Primăriei oraşului:
- să formuleze scopul, obiectivele şi indicatorii de perform anţă pentru fiecare subprogram 

pe termen mediu, în conformitate cu priorităţile de politici naţionale, sectoriale şi locale; 
să estimeze costurile şi să elaboreze propunerile de buget pe activităţi (tipuri de 
instituţii şi servicii), concom itent cu determinarea valorilor pentru indicatorii de produs, 
eficienţă şi de rezultat pentru fiecare subprogram; (
să întocmească sinteza propunerilor de buget pentru anul 2016 şi estimărilor pe anii 
2017-2018 în cadrul noului sistem informaţional de management financiar (SIMF) şi să 
prezente în cadrul Primăriei oraşului, conform graficului stabilit.

5. Primăria oraşului va întocmi sinteza bugetului primăriei în cadrul noului sistem 
informaţional de management financiar (SIMF) cu prezentarea conform graficului stabilit în 
cadrul Direcţiei de Finanţe.

6. Executarea Dispoziţiei se pune în sarcină specialiştilor din cadrul Primăriei oraşului,
conducătorilor instituţiilor publice din subordinea Primăriei o raşu lu i.___

7. Controlul asupra execut
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