
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

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

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57 E-mail: consili

DECIZIE
PEIIIEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca
din 20 decembrie 2019 nr. a3ln
Cu privire la aprobarea componenlei nominale a
Comisiei de asigurare a atragerii investiliilor in raion

in legdturd cu necesitatea credrii unui climat investilional favorabil pentru
dezvoltarea economicd a raionului, lin6nd cont de prevederile art. 4 alin. 1Z; fit. gal Legii nr. 435-XU din 28 decembrie iOOA privind descentralizarea

'administrutivd,, in conformitate cu art. 43 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind adrninistralia publicd locald, Consiliul Raional
Basarabeasca

DBCIDE:
I . Se aprobS in redaclie noud componenla nomin ald a Comisiei de asigurare

a atragerii investiliilor in raion, dupd cum urmeazd:
Preqedintele Comisiei

Piotr Puqcari - preqedintb al raionului
Secretarul Comisiei

svetlana Banari - specialist principal al secJiei economie
Membrii Comisiei:

Petru Scutari - vicepreqedintele raionului pe probleme economice
ron Popov - vicelpreqedintele raionului pe probleme sociale
Vera Ghimigli - gef interimar al Secfiei economie
Nina Rusu - specialist principal al Serviciului construcfii, gospoddrie

comunald qi drumuri
Maria Muntean * $ef adjunct al Directriei finan{e
Anastasia Topali - arhitect-qef al raionului
Andrei Chircov - consilier in Consiliul raional
Fiodor Pitel
Claudia Cirja

- consilier in Consiliul raional

- consilier in Consifiul raional
Primarii localitifilor din raion

2. Seclia economie (dna Vera Ghimiqli) va asigura elaborarea, intr-un termen c6t
mai restrdns posibil, a regulamentului de activitate a Comisiei de asigurare a
atragerii investiliilor in raion, prezentAndu-l spre aprobare pregedintelui raionului
Basarabeasca in calitatea sa de pregedinte al Comisiei nominalizate.

E



3tInlaz{egulamentului sdu de activitate, Comisia va stabili criteriile de susfineregi lstimulare a 
. 
iniliativelor privind dezvoltarea raionului prin atragerea qi

valorificarea eficientd a investiliilor. r

1', 
S.. froel decizia Cohsiliului raional nr. 02118 din 12 aprilie 2013,,Cu privire la

instituirea Comisiei de asigurare a atragerii investi{iilo, in raion,, cu modific6rile
ultenoare.
3.,Prezenta decizie urmeazd a fi adus6 la cunoEtin{d publicd.

Preqedintele qedinlei
Consiliului raional Basarabeasca tf u{s_r*Ks GARABA

Contrqsemneazd:
Secretarul interimar al
Consiliului raional Gheorghe LIVITCHI
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