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DBCIZIB
PEIIIEHI4E

a Consiliului Raional Basarabeasca

din 31 martie 2020

Cu privire la folosirea in scopuri de
serviciu a unui autoturism personal

nr. 02108

ExaminAnd demersul vicepreqedintelui raionului Basarabeasca pe
probleme sociale, dl Ion Popov din 02 martie 2020, prin care se solicitd

. permisiunea de a folosi automobilul personal in scopuri de serviciu, Jinand cont
de lipsa unui automobil de serviciu in cadrul Consiliului raional pentru
necesitSlile de serviciu ale vicepreqedintelui raionului pe probleme sociale, in
temeiul art. 43 alin. (2), art. 46 din Legea nr. 43612006 privind administralia
publicd locald (MO nr. 32-35/2007 art. I I6), Consiliul raional Basarabeasca

DECTDE:

1. Se acceptd fiilizarea in' scopuri de serviciu a autoturismului perso nal a
dlui Ion Popov, vicepregedinte al raionului Basarabeasca pe probleme
sociale, marca BMV 530, anul fabricdrii 2005, numdr cle inmatriculare
CB 4910 MK, cu limita de parcurs de 7 mii km, pentru perioada aprilie-
decembrie 2020.

2. Se imputernicegte preqedintele raionului Basarabeasca, dl Piotr Puqcari, sd
incheie contractul de arendd cu dl Ion Popov, vicepregeclinte al raionului
pe probleme sociale, pentru utilizarea autoturismului personal in scopuri
de serviciu, cu parcursul limitd stabilit in pct. 1 al prezentei decizii.

3. Se stabilegte cd parcursul limitd de 7 mii km, stabilit pentru autoturismul
indicat in pct. \ al prezentei decizii va fi acoperit din contul parcursului
limitd anual, aprobat pentru autoturismul de serviciu din cadrul Aparatului
preqedintelui raionului, marca, CHEVROLET AVEO. numdrul de
inmatriculare BS AF 613 qi p.nt* autoturismul de serviciu intdrit dupa' Sec{ia culturd , marcaV AZ 2II03, numdrul de inmatriculare BS MA 001 .

4. Anexa nr. 16 ladecizia Consiliului raional Basrabeasca nr. 03/05 din 20
decembrie 2019,,Cu privire la aprobarea, in lectura a doua, a bugetului
raional Basarabeasca pe anul2020" se modifica dupa cum urmeaz6:t in punctul I subpunctul r.2.Iarubrica,,Limita lmii trm)', cifra ,,25,, se
substituie cu cifra ,,22";

r in punctul 2 subpunctul 2.l.larubrica,,Limita (mii km)', cifra ,,10,, se
substituie cu cifra,,6".



5.

6.

Responsabil pentru executare a prezentei decizii se nume$te pre gedintel e
raionului Basarabeasca, dl Piotr Puqcari.
Prezenta decizie urmeazd, a fi adusd la cunoqtinJa persoanelor vizate,
precum gi la cunogtinli publicd prin plasarea pe paginaoficiald a
Consiliului raional : www.basarabeasca.md.

Preqedintele gedinlei
Consiliului raional Basarabeasca
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