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Cu privire la eficentizarea cheltuielilor
întreprinderilor m unicipale din oraşul Orhei

Avînd în vedere necesitatea gestionării eficiente a finanţelor publice, dar şi a tuturor
celorlalte m ijloace încasate prin tarife, plăţi contractuale şi oricare altă formă de venit, în
conformitate cu prevederile art. 77 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar
fiscale nr. 181 din 25.07.2014, art. 11 alin.(2) şi (3) din Legea privind controlul financiar public
intern nr. 229 din 23.09.2010, în tem eiul prevederilor art.29 (1) lit. f) şi art. 32 (1) din Legea nr.
436-XVI din 28.12.2006 „Privind adm inistraţia publică locală” , prim arul oraşului Orhei
DISPUNE:

1. Se instituie, începînd cu data de 01.02.2016, sistem ul ex-ante (prealabil începerii
procedurilor de procurare) de evaluare şi aprobare a oportunităţii achiziţiilor de
bunuri, lucrări şi servicii, curente şi capitale pentru toate autorităţile contractante:
întreprinderi m unicipale (Î.M. Pentru A chiziţii, C om erţ şi Pieţe, Î.M. Orhei
Transport, Î.M. Orhei Proiect, Î.M. Hotelul Codru, Î.M. Servicii ComunalLocative Orhei, Î.M .Cetrale şi Reţele Term ice, S.A .R egia A pă-Canal Orhei.
2. A utorităţile contractante vor propune lunar, pînă la data de 15 a fiecărei luni,
proiectul de dispoziţie de aprobare a cheltuielilor preconizare pentru luna
urm ătoare celei în care s-a făcut solicitarea.
3. A utorităţile contractante, vor iniţia procedura de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi
serviciilor num ai după aprobarea lunară, prin dispoziţie, a cheltuielilor necesare.
4. Evaluarea oportunităţii achiziţiilor şi a m odului de stabilire a necesităţilor va fi
asigurată de către viceprim arii oraşului Orhei, contabilul-şef din cadrul primăriei
oraşului Orhei, utilizînd instrum ente şi tehnici relevante.
5. A utorităţile contractante:
5.1. vor dispune efectuarea plăţilor, num ai dacă cheltuielile vor fi aprobate prin
dispoziţie şi dacă acestea nu vor depăşi lim ita aprobată;
5.2. vor m enţiona în docum entele justificative de efectuarea a cheltuielilor
num ărul dispoziţiei de aprobare a acestora.
6. Controlul privind executarea prevederilor prezentei dispoziţii se pune în sarcina
viceprim arului de ram ură (problem e econom ie, buget şi finanţe).
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