
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K, Marx,55
teV fax (297) 2-20-58 E-mail: consiliul@basarabpasc.a.md

nr. J9 a/t2i2a 2020

DISPOZITIE
PACNOP-flxtETil4F,

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

Av0nd in vedere necesitatea acoperirii unor cheltuieli legate de procurarea
areticolelor de igiend pentru personalul medical din raion (m6gti qi mdnuqi
medicale, dezifectanli pentru igiena personal6), precum qi procurarea pachetelor
alimentare pentru persoanele invalide din raion (beneficiari in Serviciul de ingrijire
la domiciliu din cadrul Direcfiei asistenld social gi proteclie a familiei), av6nd la
bazd decizia Comisiei pentru Situalii Exceplionale a raionului Basarabeasca nr.
04102 din 08.04.2020, in temeiul prevederilor Regulamentului privind utilizarea
mijloacelor Fondului de rezewd, al Consiliului"raional Basarabeasca pentru anul
2020, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 03105 din 20 decembrie 2019,in
conformitate cu prevederile art. 53 alin.(l) lit. i) $i m), art. 54 alin. (1) din Legea
nr. 43 6 I 200 6 privind adminis tr atia publici 1oca16,

DISPUN:

l. Se alocd, din Fondul de rezervd al Consiliului raional Basarabeasca pentru
anul 2020:

- suma de 57L3,00 lei, pentnr procurarea pachetelor alimentare pentru
persoanele invalide din raion (beneficiari in Serviciul de ingrijire la domiciliu din
cadrul Direcliei asistenld social qi protecfie a familiei);

- suma de 9075100 lei, pentru procurarea areticolelor de igiend pentru
personalul medical din raion (mdqti gi mdnugi medicale, dezifectan\i pentru igiena
personal6). ;

2.'Direclia finanle (dna Maria Muntean) in conformitate cu legislalia invigoare,
va asigura precizarea planurilor respective in bugetul raional in vederea alocdrii
sumei respective.

3. Contabilul-gef din cadrul Aparatului preqedintelui raionului (dra Silvia
Niculila) inbaza actelor justificative, va asigura, conform competenlei ce-i revine,
efectuarea operaliunilor privind alocarea mijloacelor financiare conform pct. 1 din
prezerfta dispozilie.



4. Responsabilitatea pentru legalitatea qi executareaprezentei dispozilii mi-o

asum personal.

5. Prezenta dispozilie uimeazd a fi adus6 la cunogtinta Consiliului raional in
gedinla sa imediat urmdtoare pentru aprobare, persoanelor cointertesate, precum 9i

la cunoqtinld public, prin publicarea pe pagina oficialS a consiliului raional:

www.basarabeasca.md.
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