
Republica Moldova
Co ns il i ul M unicip al U ng he n i

Primarul M unicipi ul ui Ung he n i

3600, str. NaJionald 7, mun. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 2.24.37, fax. (236) 2.31.81

DISPOZITIE nr. 31 5-02/1-7
din 14.11,2022

Cu privire la lansarea procesului d. 
"lubolu."a proiectului bugetului mun. Llngheni pentru anul 2023

qi a estimirilor pe anii 2023-2024

in temeiul art. 14 alin. (2) lit. or), art. 29 alin.lit. e), nr), art. 32 alin. (l) din Legea
privind administraxea publicd locale nr. 436 din 28.12.2006, art. 5 din Legea nr. 5 din
09.02.2006 cu privire la asigurarea egalitdlii de qanse, art.20 alin. (3) din Legea nr.397-XV
din 16 octomb rie 2003 privind finantele publice locale, pct. 391, 625, a Setului metodologic
privind elaborarea, aprobarea qi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului
Finan{elor nr. 209 din 24 decembrie 2015 qi intru realizarea in termen a acliunilor necesare

elabordrii proiectului bugetului mun. Id.ngheni pentru anul 2023 Ei a estimdrilor pe anii
2024-2025,

DISPUN:

1. Se lanseazd procesul de elaborare a proiectului bugetului mun. Ungheni pentru anul
2023 qi a estimlrilor pe anii 2024-2025.

2. Se aprobd lista de programe qi subprograme, cu desemnarea responsabililor la nivel
de subprogram gi de colectarea datelor, crearea gi administrare bazei de date, conform anexei
nr. l.

3. Se pune in sarcina responsabililor de subprogram formularea scopului, obiectivelor qi

indicatorilor de performantd pentru fiecare subprogram pe termen mediu, cu determinarea
valorii pentru indicatorii de rezultat pentru fiecare subprogram, cu prezentare pentru aprobare.

4. Se pune in sarcind secretarului Consiliului Municipal Ungheni, de comun cu
responsabilii de subprograme monitorizarea integririi Ei inregistrarea performanlei pe

parcursul intregului ciclu bugetar 2023 (aprobare, monitorizare, raportare) a indicatorilor
sensibili la gen .

5. Se pune in sarcina conducltorilor instituliilor din subordinea Primdriei Municipiului
Ungheni, sd intocmeascl propunerile de buget pentru anul2023 9i estimdrile pe anii 2024-2025
conform cadrului legal de specialitate cu integrarea indicatorilor sensibili la dimensiunea de
gen lin6nd cont de specificul instituliei.

6. Contabila - qefd a Prim[riei Municipiului Ungheni, cu rol de,,Org 1", va reflecta in
Sistemul informalional al Ministerului Finanlelor proiectul bugetului mun. Ungheni, cu toate
elementele subprogramelor.

7. Controlul asupra executdru I asum.

Primar

Contrasemnedzd: T. Povliuc, contdbild-Sefd

Alexandru AMBROS


