
REPUBLICA MOLDOVA
RAIoNUI сAIARAýI

вRIMARuL оRАýuLчLýДLАRАýI
йD - 4403, Republica Moldova, raionul Сбlбrаqi,

Рrimlri а ora;ului Caliragi, t"l, (ОZЦЦЛ -п л з, d,l f*,

DISpozITIпxr.40
diп22 februarie 2022

Cu privire la lansarea procesului de еlаЬоrаrе а proiectului bugetului

Рrimiriеi оrаgului Сйlйrаgi репtru а,2023

in temeiuI art.20,a|in.(1) din Legea privind finanlele publice locale, Пr.З9712003;

лr|.29 alin.(t) lit.e) qi art.32 alin.(l) din Legea privind administralia publicй 1ocal6,

пr.43612006;
Legea nr.181l211 4privind finanlele publice qi responsabilit6lii bugetar-fiscale;

In conformitate cu аrt.з91 din anexa 1а Ordinul Ministerului Finanlelor пr.209

diп 24.|2.2015 ,,Setul metodologic privind еlаЬоrаrеа, арrоЬаrеа Ei modificarea

bugetului",

DISPUN:

1. Se lanseazё рrосеsul de еlаЬоrаrе а proiectului bugetului primбriei oraEului

Сйl6rаgi pentru anul 2023.

2. Se арrоЬб саlепdаrul activit6lilor pentru еlаЬоrаrеа qi арrоЬаrеа bugetului pentru

anul 2023, сопfоrm anexei.

з. se numeqte responsabil de еlаьоrаrе, prezentare qi inaintare spre арrоьаrе, а

bugetului primёriei oragului Сйlйrаqi pentru anul 2023, сопfоrm calendarului,

specialistul principal dna РоtrimЬа Maria.

4. imi asum controlul indeplinirii prezentei dispozilii.

Рrimаr

Executor : Maria Potrimba
Tel. 0244-22052

Ion OLARI



Anexi la dispozi{ia pTimarului

Xr.4o din 22. 02.2022

Теrmепчl
limiti de
realizare

Autoritatea
ьепеfiсiаrйActiunea Реrsоапа responsabili

01 martie
Рrimёriа
Сйlйrаqi
Institutiile
bugetare

ffieicuprivirela
calendarul de activitйli pentru

elaborarea proiectului bugetului local
qi,crearea grupului de luсru
responsabil de proiectul bugetului

Primar
Specialist planificare

Реrmапепt ре
tot parcursul
anului

Рrimйriа
L аlаrаýl

Z bnalira tendinlelor venituri lor 9i

cheltuielilor bugetului local, reieEind

din executarea bugetului ре anii
precedenti Ei elaborarea prognozei
preliminare de resurse Ei cheltuieli а

bugetului local

Specialist planificare

Specialist planificare Odatб cu
еmitеrеа
circularei de

сйtrе МF
privind
еlаьоrаrеа
proiectului
bugetului
local ра anii
202з-2025

Primlria
Сйlатаgi3.Emiterea dispoziliei primarului

privind еlаЬоrаrеа bugetului Ei

prezentarea proiectului bugetului local

Specialiqtii din grupul

de lucru
iп timp de 20
zile de la
emiterea
dispoziliei
pTimarului

Primйria
Uаlаrаý1

4.Estimarea cadrului general de

resurse а bugetului local anual Ei

determinarea limitelor de cheltuieli

5.Revizuirea, dupй caz, Ei
dеtегmiпаrеа structurii programelor

/subprogramelor bugetare,

desemnarea responsabililor, precum

Ei fоrmulаrеа scopului, obiectivelor qi

indicatorilor de реrfоrmапtй а

рrо gramelor/subpTo gramelor

Рrimаr
Grupul de luсru

iп timp de 20

zile de la
emiterea
dispozi!iei
primarului
privind
еlаьоrаrеа
proiectului de
buget

Primlria
L аIаrаýl

6.ЕlаЬоrаrеа qi prezentarea
propunerilor de buget, inclusiv
fundamentate ре programe 9i

реrfоrmап!6

Grupul de lucru
Specialist planificare

Сопfоrm
graficului
stabilit de
Direclia
Finante

Primйria
Сйllrаqi

Direc!ia
Finan{e

7.Consultarea propunerilor de buget qi

prioritizaTea cheltuielilor
Specialist planificare
Grupul de lucru

In timp de
20 zile de la
prezentare

Primёria
L alaraý1

8.intocmirea proiectului bugetului Specialist planificare septembrie- Consiliul



octombrie orйqenesc
comunitateaБаlБаепtаrеа acestuia spTe

.л-qrr'ltяте
Odatl cu
ajustarea
relaliilor iпtrе

bugetul de

stat Ei bugetul
1ocal

Primaria
Cllaraqi

Ministerul Finanlelor
9.Ajustarea, \п caz de necesrtate, а

relaliilor intre bugetul de stat qi

bugetul local са чппаIе а

consultlrilor

t о cornunicarea eventualelor
modificбri in relaliile interbugetare са

urтпаrе а examinбrii qi aproblrii
proiectului legii bugetului de stat de

cltre Guvern.

iп tеrmеп de

5 zile de la
арrоЬаrеа
proiectului
bugetului de

stat

Primlria
Cбllraqi

Direclia Finanle

Specialist planificare гп tеrmеп de

5 zile de la
data
comuniclrii
modificёrilor

х
TГ ur. а,iп caz de necesitate, а

relaliilor interbugetare, linind cont de

modificйTile intervenite са urTnare а

examinбrii gi aprobбrii proiectului

Legii Bugetului de ]ýla[_
01 noiembrie Primiria

СйlйrаЕi1 2Тct""rirarapoliticilor sectoriale

ale primlriei Ei repriotizarea

рrоgrаmеlоr iп corespundere cu

potillcite sectoriale na}ionale Ei

reieEind din cadrul de resurse

Grupul de lucru

20 noiembrie consiliul
o169enesc

C1l1rasi

l3БЙti"a.ea proЪctului bugetului

local qi pIezentarea spre examinare qi
Specialist planlllcare
Grupul de luсru

10 decembrie comunitateaffieabugetului Consiliul оrбЕепеsс

Cёllraqi
Direc!ia
Finan!e

Specialist planificare In tеrmеп de

5 zile dupй
avizarea de

cйtre
cancelarie

Г5.Рrеzепtаrеа copiei deciziei pflvlnd

арrоЬаrеа bugetului local (inclusiv
anexele Ei nota informativй)

ýpecialist planificare in tеrmеп de

15 zile de la
data
publiclrii
deciziei
bugetare
anuale

Primйria
СйlйтаЕiГ6.Rераrtizаrеа bugetului local

aprobat in SIMF qi dezagregarea in
GАв

Specialist planificare
Consiliul orбqenesc

Сйlйrаqi

in tеrmеп de

30 zile de la
data
publicёrii
Legii
bugetului de
stat.

consiliul
Oriqenesc
С6lйrаЕi

nEfect"area ajustёrilor de rigoare in

bugetul local pentru а le aduce in

conformitate cu prevederile legii
anuale а bugetului de stat, inclusiv
ajustarea limitelor de cheltuieli, duрй

caz

Executor: PotTimba Maria
Те|:0-24422052


