
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$IIDTNTBLE
RAIOI{ULIJI BASARABBASCA

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

tel/fax (297) 2-20-58 E-mail: consiliPl@basjrabeasga.md

nr. fu2 d 6 i.1 ti4$i< 2020

DISPOZITItr
PACIIOP'I}KEHI{E

Cu privire la convocarea Consiliului
raional Basarabeasca in gedin!6 extraordinard

:

AvAnd in vedere necesitatea soluliondrii unor chestiuni stringente, care nu
pot fi tergiversate, asigurarea pe aceastd cale a indeplinirii unor sarcini imporlante
in termeni stabilili de legislalie, precum $i a unor obligaliuni pe care le are

Consiliul raional in procesul de implementare qi rcalizare a unor proiecte in raion,
in temeiul art. 45 aIin. (2) Si (3) al Legii w. 43612006 privind administra\ia publicd
locald (MO nr. 32-35/2007 art.l I6),

DISPUN:
1. Se convoacd Consiliul Raional Basarabeasca in qedin{d extraordinard,la 3l

martie 2020, ora 10.00, in incinta Centrului Raional de Crealie a Copiilor
,,Luceafrrul", str. Karl Marx, 56, sala de qedin{e, etajul II, cu urmdtorul
proiect al ordinii de zi (proiectul se anexeazd).

2. Se stabilegte cd qedinla extraordinard, a Consiliului raional lJa:;arabeasca din
data de 31 martie 2020 se va desfbqura cu respectarca clistanlei sociale
stabilite in legdturd cu situalia epidemiologicd a infecliei COVID - 19,
asigurarea tuturor participan{ilor la gedin{a Consiliului cu mdqti gi mdnugi
medicale, dezifectan\i pentru igiena personald laintrarea in sala de qedin{6.

3. Responsabilitatea pentru organizarea gi desfbqurarea qedinlei Consiliului
raional mi-o asum personal.

4. Prezenta dispozilie urmeazd a $ adus6 la cunoqtinla Consilicrilor raionai,
precum gi la cunogtinld publicd prin publicarea pe pagina oficia16 a
Consiliului raionai : www.basarabeasca.md.

Piotr PU$CAru
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Aprob:
ui Basarabeasca
Piotr PU$CARI

Proiect
a qedinfei extraordinare a
;. din 31

ConS ional Basarabeasca

L. Cu privire la executarea bugetului provizoriu raional Basarabeasca pe anul
20t9.

Raportor: Maria Muntean, Sef adjunct al Direcliei finanle
2. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020 gi alocarea

mij loacelor financiare.
Raportor: Maria Muntean, Sef adjunct al Direcliei finanle

3. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionald.
Raportor: Ecaterina Pascal, Sef adjunct al Direcliei tnvdtrdmdnt general

4. Cu privire la solicitarea transmiterii unor bunuri imobile in propri etatea
raionului.

Raportor: Piotr PuScari, pregedinte al raionului
5. Cu privire la solicitarea transmiterii unor inciperi in gestiunea economici

a Consiliului raional.
Raportor: Piotr PuScari, preSef,inte al raionului

6, Cu privire la acceptarea primirii in gestiunea Consiliului raioiral
Basarabeasca a unui sector de drum, amplasat in comuna Iserlia.
Raportor: Piotr Puqcari, preSedinte al raionului

7. Cu privire la acceptareacomercializlrii prin licita{ie a unor uniti{i de
transport.

Raportor: Piotr PuScari, preSedinte al raionului
8. Cu privire la folosirea in scopuri de serviciu a unui autoturisnr personal.
., ,Raportor: Piotr PuScari, preSedinte al raionului
9. Cu privire la delegayea unor atribufii suplimentare pregedintelui

raionului.
Raportor: Evghenia Jileznaia, specialist principal in Aparatul preSedintelui

, rqionului
10. Cu privire Ia aprobarea dispozifiei pr*gedintelui raionului nr. 62p din

14.02.2020.
itapisv\sv; Evghenia Jileznaia, specialist principal in Aparatul preSedintelui

raionului
11. Cu privire la unele modificiri in decizia Consiliului raional nr. 03/25 din

20 decembrie 20L9
Raportor: Egor l{ichita, Sef at Sectriei economie
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