
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

* PRE,gEDTNTELE
RAIONULI]I BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabeasca. str. K. Marx. 55
tel/fax (297) 2-20-58 E-mail: bascon@mail.ru

ff. *ao 2{ 2clazzzJ e/e 2018

Domnului Ion MEREUIA, qef at
Oficiului teritorial Hincegti al
Cancelariei de Stat a RM

In legdturd cu dizolvarea de drept a Consiliului raional Basarabeasca,
necesitatea urgentd de deblocare a activitetrii subdiviziunilor consiliului gi a unor
institulii raionale, fapt cauzat de neadoptarea pe parcursul a $ase luni consecutiv de
cdtre autoritatea reprezentativd qi deliberativd a raionului a nici o decizie, solicitdm
Cancelariei de Stat sd examineze sub aspectul cadrului legal qi sd se expund asupra
competen{elor pregedintelui raionului legate de solufionarea problemelor
curente ale raionului in contextul prevederilor art. 48 aiin. (6) din Legea nr. 436-
XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd locald.

Ca urrnare a dizolvdrii de drept a Consiliului raional Basarabeasca,
conducerea raionului urmeazd in regim de urgen{a sd identifice cu suportul
Cancelariei de Stat cdile de solulionare a unor chestiuni de ordin financiar
strrngente:

I Corelarea bugetului raional
asigurind astfel majorarea
suplimentare de la bugetul
servicii sociale:

I Efectuarea unor modificdri la bugetul raional in legdturd cll neces itatea
asigurdrii activititii unor institulii sociale;

r Alocarea mijloacelor financiare din componenta raionald in legdtur6 cu
necesitatea efectuirii reparuliilor capitale a blocurilor alimentare din cadrul
unor institulii de invdlbmint din raion;

I Acordarea ajutoarelor materiale unor categorii de cetdleni din familiile
socialmente vulnerabile, utilizind in acest scop mijloacele Fondului de
rezewd, al Consiliului raional pentru anul 20l g;

r Asigurarea activitdlii comisiilor raionale permanente instituite prin deciziile
Consiliului raional, etc.

cu Legea bugetului de stat pentru anul 2018
bugetului raional in legdturd cu aioca{iile
de stat pentru invS!6mint, gcola sportivd qi

in legdturd cu cele expuse mai sus, linind cont de prevederile art. 53 alin. (5) qiart' 54 alin. (1) din Legea privind administralia publicd local6, solicitdm
examinarea prezentei adresdri qi prezentarea rbspunsului intr-un termen cit mai
restrins posibil.
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