
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-6'102, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55

tellfax Q97) 2-20-58 E-mail: bascon(Dmail.ru

nr. /4 r'1' /-/./e-*? 2019

DISPOZITIE
PACIIOP-fl}ItEHI4E,

Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din Fondul de rezewd

Av0nd in vedere dizolvarea de drept a Cosiliului raional Basarabeasca ca
rezultat a neadoptdrii niciunei decizii timp de qase luni consecutive, necesitatea
soluliondrii unor probleme strAngente cu care se confruntd Administralia Spitalului
Raional Basarabeasca, dind curs demersului gefului IMSP Spitalul raional
Basarabeasca nr. 80-01/01-15 din 27 februarie 2019, depus pe numele
pregedintelui raionului (demersul se anexeazd), in temeiul prevederilor
Regulamentului privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezerv6, al Consiliului
raional pentru anul 2019, aprobat prin dispozilia preqedintelui nr.160 din 28
decembrie 2018, in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (6), art.53 alin.(1) lit.
i) 9i art. 54 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia
public6 local6, lindnd cont de scrisorile OT Hincegti al Cancelariei de Stat nr.
I304|OT7 -25 1 din 09. 1 1 .201 8 qi nr. l304lOT7 -252 din 15. 1 1 .201 8,

DISPUN:
1. Se alocd, din FonduI de rezervd al Consiliul raional pentru anul 2019, IMSP

Spitalul raional Basarabeasca sumS de 70000,0 lei, pentru acoperireapafiialL
a datoriei in fal6 de iV,,Ap6-Cana1".

2. Direclia finanle (dna Maria Muntean) in conformitate cu legislalia in
vigoare, va asigura precizarea planurilor respective in bugetul raional in
vederea alocdrii sumei respective.

3. Contabilul-qef din cadrul Aparatului preqedintelui raionului (dra Silvia
Niculila) va asigura, conform competen{ei ce-i revine, efectuarea
operaliunilor ce se impun in vederea acorddrii sumei nominalizate in
mdrimea prevdzutd.in pct. I din prezenta dispozilie.
Responsabilitatea utarea prezentei dispozilii mi-o asum personal.
Prezenta dispozi adus[ la cuggqtinla persoan ei vrzate.

Pregedintele raionul
Basarabeasca

4.

5.

Piotr Puscari



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabeasca, str' K Marx' 55

tellfax (297) 2-20-58 E-mail: bascon@mail.ll

/t"--"m&t-2019nr. X.t

DISPOZITIE
PACNOP-flntEHI'IE

Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din Fondul de rezewd

Av6nd in vedere dizolvarea de drept a cosiliului raional Basarabeasca ca

rezultat a neadoptdrii niciunei decizii timp de qase luni consecutive, necesitatea

soluliondrii unor probleme strdngente cu care se confruntd Administralia Spitalului

Raional Basarabeasca, dind ,u6 demersului gefului IMSP Spitalul raional

Basarabeasca nr. 80-01/01-15 din 27 februarie 20Ig' depus pe numele

pregedintelui raionului (demersul se anexeazd), in temeiul prevederilor

Regulamentului privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezew6" al Consiliului

raional pentru anul 20!g, aprobat prin dispoziTra preqedintelui nr'160 din 28

decembri e 2018, in conformitate cu prev.derile art. 48 alin. (6), art' 53 alin'(1) lit'

i) qi art. 54 allegii nr.436-XVt iin 28 decembrie 2006 privind administralia

public6 locald, linlnd cont de scrisorile OT Hinceqti al Cancelariei de Stat nr'

|3041oT7-zst din 09.11.2018 qi nr. I3o4loT7-252 din 15.11.2018,

DISPUN:

1. Se aloc6, din Fondul de rezervd al Consiliul raional pentru anul2019, IMSP

Spitalul raional Basarabeasca sumd de 70000,0 lei, pentru acoperireapafiiald

a datoriei in fa!6 de itvt,,Ap5-Cana1"'

2. Dtrec\ia frnanl. (dna Maria Muntean) in conformitate cu legislalia in

vigoare, va asigur a precrzarea planurilor respective in bugetul raional in

vederea alocdrii sumei respective'

3. contabilui-qef din cadrul Aparatului preqedintelui raionului (dra Silvia

Niculila) va asigura, .onfor- competenlei ce-i revine, efectuarea

operaliunilor ce ; impun in vederea acorddrii sumei nominalizate in

mdrimea prevdzutdin pct. 1 din prezentadispozilie .^^-^^-^l
4il;ilJuijiiiu..u9sffi*utu,"up,","nteidispozi1iimi-o'u:y.|.'sonal.
5. Prezentu oirporlffi€ffiadusa la urysstinla perso anei vizate'

Preqedintele raionul
Basarabeasca Piotr Puqcari


