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DISPOZITIE
PACilOP-qXEFME

Cu privire la organizarea Ei desfdqurarea
Campionatului raional de fotbal
<$tefan cel Mare>

- intru organrzarea qi bund desftqurarea a Campionatului raiclnal cje firtbai
<$tefan cel Mare>, in baza Programului de activitafi sportive pe anul 201g, irr
ggnforyitatecuprevederileart.53 alin. (1) lit. i) Ei art.54 ale Legii nr.436-XVi
din 28 decembrie 2a06 privind administrajia pubiica locald,

a

Piotr PU$CARI

DISPUN:
l' A organizala data de 14 octombrie 2018 desfbqurarea CampionatLrlui raioiral clc
fotbal <$tefan cel Mare>.
2, Se alocd din mijloacele aprobate in bugetul raional pentru anul 201 g la institulia
Sec{ie Culturd Basarabeasca, conform Planului de aitivitali sportive pentru anul
2018, sutna de 8750 lei pentru asigurarea desfbgurdrii turneului conform clevizului
de cheltuieli.
3' Contabilul - qef al Consiliului raional, dra Silvia Niculila, in confbrnritate cLr
prevederile legisialiei in vigoare, in baza actelor justificative, va asigura e fbctuarea
operaliunilor ce se impun in vederea alocbrii surnei nominalizate.
4' Se numegte responsabil pentru executare prezentei dispozilii, dra Olga Gufu,
$eful Secliei Cultur6.
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DEVIZUL D
al Campionatului raional de fotbal "gtefan cel Mare,,

1) Premii

LoculI-2000 lei
Locul II - 1500 lei
Locul III - 1000 lei

t-_ Cel mai bun portar - 500 lei
Cel mai bun apdrdtor - 500 lei
Cel mai bun atacant - 500 lei

' 
2) Medic - 200 lei
3) 5 arbitrii x 200 lei: 1000 lei
4) Produse de cofetErie - 250 lei
5) Cupa gi minge - 1250 lei
6) Diploma - 50 lei

TOTAL: 8750 (opt mii qapte sute cincizeci) lei.
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