
Republica Moldova
Raionul Floreqti

Primlria oraqului Floregti

Pecny6lurca Molgona
Pafion @.nopeurru

Ilpurrapnn ropoAa @lopeurrr

DrsPozrTrE
Din l,f ,d/J021 nr. Z{'k
Cu privire la aprobarea planului
de acfiuni privind sporirea transparen{ei bugetare

in conformitate cu art.4 alin.(l) lit.g) din Legea RM nr.435 /2006 privind descentralizarea

administrativd; aft.29 alin.(l) lit.|,g) din Legea RNI nr.43612006 prind administralia publica local6;

Legea RNI nr.982/2000 privind accesul la informafi e; art.3 Si art.7 alin.(l) lit.a),b),c),d),e) din Legea

RM nr.239/2008 privind transparenfa in procesul decizional; prevederile Memorandumului

multilateral de cooperare, semnat la 10.04.2020 cu AO ,,Centrul Analitic Independent Expert-

Grup", AO "Institutul pentru Politici gi Reforme Europene" (IPRE), AO "Consiliul Raional al

Tinerilor din raionul Floregti" gi AO ooCaroma Nord", in scopul bunei organizdri gi desfhgurari a

transparenfei bugetare, DISPUN:

1. Se aproba planul de acfiuni pentru Prim[ria Floregti privind sporirea transparenfei

bugetare. (Anexa 1)

2. Se formeazd grupul de lucru in cadrul programului de Bugetare Participativ6 sau "
Bugetul Initiativelor Civice", in urmdtoarea componen{i:

I ) Constantinovici T atiana - contabi l-qef

2) Rotarciuc Olesea - viceprimar

3) Furdui Angela - secretar interimar C/O Floreqti

4) Col{a Silvia - specialist principal

5) Barbdlat Oxana - specialist principal

3. Prezenta dispozilie se va aduce la cunoqtintl publici prin publicarea pe site-ul oficial al

primiiriei wurry.primariafl oresti.md .

Primar de Floregti

Ex.:S.Colta
TeI.069553157

Iurie Gangan
I:

/'/

,,1{c
<:.'/

!i'r*;
r;i-



ACTIVITATI TERMEN

1. Comunicare qi organizare
1.1. Stabilirea expresE in fiqele de post a obligafiilor funcfionarilor

publici privind asigurarea transparentei in procesul bugetar Februarie Primarl Viceprimar

1.2. Publicarea pe pagina web a graficului anual privind procesul
bugetar Martie

contabil-qef/specialist
principal

1.3. Dezvoltarea rubricii ,,bugetul local" pe pagina web a primlriei Pe parcursul
anului

contabil-q eflspeciali st
principal

1.4. Menfinerea unui dialog permanent pe relele sociale cu privire la
evenimentele bugetare

Pe parcursul
anului

specialist principal

2. Deschidereainformatiei

2.1. Publicarea propunerii prealabile de buget Octombrie
contabi I - q eflspe cial i st

principal

2.2. Publicarea qi revizuirea conlinutului proiectului de buget gi
documentelor aferente (note informative, rapoarte, etc) Noiembrie

contabil- g ef/speciali st
principal

2.3. Publicarea bugetului aprobat, inclusiv nota narativd cu explicafii
(nota va evidenfia modificdrile aprobate fafl de proiectul
bugetului)

Decembrie
contabil- g eflspeciali st

principal

2.4. Elaborarea bugetului pentru cetSfeni pentru proiectul de buget ;i
bugetul aprobat Decembrie

contabil-qef/speciali st
principal I Coalitialocald

2.5. Publicarea rapoarteklr periodice de executare a bugetului Permanent
contabil-q eflspecialist

principal

2.6. Publicarea tuturor documentelor bugetare in forml citibild
electronici (ex: tabelele in Excel) Permanent

contabil-qef/specialist
principal

3. Implicarea cetlfenilor in procesul bugetar

3.1 . Aprobarea Regulamentului de bugetare participativ6 Februarie Primar/ Consiliul Local
3.2. Implementarea programului de bugetare participativi conform

Regulamentului aprobat
Pe parcursul

anului Diviziunile primdriei

Organizarea cel pulin a unui eveniment cu participarea
publicului la etapa de elaborare a bugetului

J.J.
Octombrie specialist principal

3.4. Organizarea unei audieri publice la etapa de aprobare a
bugetului Noiembrie

Primar/ Viceprimar/
contabil-q eflspecialist

principal

4. Evaluare qi monitoraare
4.1. Publicarea raportului cu privire la numdrul de participanfi (dup6

vdrst6, gefl, profesie) la evenimentele bugetare publice
organizate de APL

Permanent
contabil-q eflspeciali st

principal

4.2. Ptblicarea raportului privind propunerile qi sugestiile obfinute
qi luate in considerare in cadrul dezbaterilor cu privire la buget Permanent

contabil- gef/specialist
principal

Elaborarea qi prezentarea raportului cu privire la utilizarc
resurselor financiare destinate participlrii cet[fenilor in procesul
bugetar

4.3.

Decembrie
contabil- gef/speciali st

principal
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Planul de acfiuni al prim[riei oraqului
participare bugetari pentru anul


