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Cu privire la instituirea
grupului de lucru

Avand in vedere necesitate a realizdii initiativei conducerii raionului privind
deschiderea in oragul Basarabeasca a unui nou bcol silvic, pregatirea in acest sens
a materialelor necesare pentru transmiterea unei pltrti din conslrucliile neftnalizate
,,Casa de nagteri pentru 100 paturi", situate pe strada Muncii din oi. Basarabeasca,
de la balan\a IMSP Spitalul raional Basaiabeasca la bulu"ta iS ,,Int .prindereapentru silviculturd, rargara", in temeiul art. 54 al Legii ;. 436-xu din 2gdecembrie 2006 privind administralia publicd locald,

. 
DISPUN:

1' Se instituie grupul de lucru pentru pregdtirea materialelor necesare in vedereadeschiderii in or. Basarabeasca a unui nou ocol silvic ai transmiterea in acestsens a unei pdrfi din construcliile nefinalizate,,Casa de naqteri pentru 100paturi" 
.de la balan\a IMSP Spitalul raional Basarabeasca h i;;;lr 

- 
ii

,,Intreprinderea pentru sil.vi cultu rd, rar gar a,,, in urmdto are a comp onenld :

petru scutari _'i.,pP.iifi|;iil:'j,Hl;l[l;ffiAe 
economice

Secretarul grupului de lucru
Anastasia Topali - arhitect_gef al ,uiorrului

D u m i tr u ztatov- s. f d H"Jill;i 
titT$*li#"::'d 

i s,,intreprindere asilviculturi largara,, djn s. Baqcalia
Ivan secov - director interiirar ut ivrsp ipiturur raional Basarabeascasergiu Dfrc -- gef al serviciului 

"o.,rt*.1ii, gorpoddrie comunald gi

y:"u Ghimieti i:fruimar at Secliei economie
Gheorghe casim - gef al serviciului rerEii frrr.iur. gi cadastru

2' Grupul de lucru va examina :1 va 
-preg6ti materiarele necesare pentrutransmiterea unei p64i din construcliile ,r"finafzate ,,casa de naqteri pentru 100paturi"' situate pe strada Muncii din or. su*urJl;sca, de la balanla IMSp Spitalul

fx



raional Basarabeasca, la balan(a iS ,,intreprinderea pentru silvicultur6,largara" din
cadrul Agenliei,,Moldsilva".

3. Directorul interimar al IMSP Spitalul raional Basarabeasca, dl Ivan Secov, va
pune la dispozilia grupului de lucru toatd informalia qi documentalia de evidenld
contabild a construcliilor nefinalizate ,,Casa de nagteri pentru 100 patrui".

4. Vicepregedintele raionului pe probleme economice, dl Petru Scutari in baza
materialelor gi propunerilor grupului de lucru, va inainta Consiliului raional
examinarea in gedinla sa ordinard din luna martie curent a chestiunii cu privire la
acordul Consiliului raional privind transmiterea unei pdr$i din construc{iile
nefinalizate ,,Casa de naqteri pentru 100 paturi" de Iabalan\aIMSP Spitalul raional
Basarabeasca, labalan[a iS ,,intreprinderea pentru silviculturdlargaru" din cadrul
Agenliei,,Moldsilva".

5. Prpzenta dispozilie urmeazd, a fi, adusd la cunoqtinla persoanelor cointeresate.

Pregedintele
raionului Piotr PU$CARI

#g.


