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Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din Fondul de rezervd al Consitiului raional

Av6nd in vedere necesitatea acoperirii cheltuielilor suportate de cdtre
intreprinderea Municipald ,,Gospoddria Comunal-Locativd" din or. Basarabeasca
la executarea lucrdrilor de dizenfe etare a drumurilor din raion, av6nd Ia bazd
decizia Comisiei pentru Situalii Exceplionale a raionului Basarabeasca nr. 04/02
din'08.04.2020, Actul privind executarea lucrdrilor de dizenfectare a drumutilor
din 25.03.2020, prezentat de cdtre iM ,,Gospoddria Comunal-Locativd,, din or.
Basarabeasca, in temeiul prevederilor Regulamentului privind utilizarea
mijloacelor Fondului de rezewd al Consiliului iaional Basarub.ur.u pentru anul
2020, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 03/05 din 20 decembii e 2019, in
conformitate cu prevederile art.53 alin.(l) lit. i) $i m), art.54 alin. (1) din Legea
nr . 43 6 / 200 6 privind adminis tr alia publicd locald,

irsPUN:
1. Se alocd, din Fondul de rezervd, al Consiliului raional Basarabeasca pentru

anul2020 suma de 12924,60 lei, pentru acoperirea cheltuielilor suportate de cdtre
intreprinderea Municipalf,,Gospoddria Comunal-Locativd" din or. Basarabeasca
la executarea lucrdrilor de dizenfectare adrumurilor din raion.

2- Ditec\ia finanle (dna Maria Muntean) in conformitate cu legislalia invigoare,
va asigura precizarea planurilor respective in bugetul raional in vederea alocdrii
sumei respective

3. Contabilul-qef din cadrul Aparatului pregedintelui raionului (dra Silvia
Niculda) va asigura, conform competenlei ce-i revine, efectuarea operaliunilor
privind transferarea pe contul ittt ,,Gospoddria Comunal -Locativi', din or.
Basarabeasca a mijloacelor financiare confory p.t. I din prezentadispozi{ie.

4. Responsabilitatea pentru legalitatea gfexecutar ea prezentei disp-ozilii mi-o
asumpersonal.

5. Ptezenta dispoziliewmeazdafi adusd la cunogtinla Consiliului raional in
qedinla sa imediat urmdtoare pentru aprobare, persoanelor cointertesate, precum qi
la cunoqtinld public, prin publicarea p. pugitra oficiald a consiliului raional:
www.basarabeasca.md.
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