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DISPOZITTE
PACNOP'I)KEHI4E

Cu privire la instituirea Comisiei raionale

Av6nd in vedere necesitatea examinbrii situaliei create in raionul Basarabeasca
in urma secetei din anul curent, determinarea gradului de afectare a culturilor din
grupa a II-a in gospoddriile agricole din raion, in temeiul art. 54 al I-egii
nr.43612006 privind administralia publicd locald (MO nr.32-35/2007 art. I l6),

DISPUN:
1. Se instituie Comisia raionald pentru examinarea situaliei create in raionul
Basarabeasca in urma secetei din anul curent, determinarea gradului de afectare a

culturilor din grupa a II-a in gospoddriile agricole din raion, in urmdtoarea
componenld:

Pregedintele Comisiei
Petru Scutari - vicepreqedintele raionului pe probleme economice

Membrii Comisiei:
Gheorghe Ma(cu - $ef al Serviciului agriculturd qi alimentalie
Gheorghe Casim - $ef al Serviciului relalii funciare gi cadastru
Anastasia Topali - arhitect-lef al raionului
Lupagcu Veaceslav - gef al Inspecliei Ecologice Basarabeasca
Catana lon -- $ef al Sec{iei Situalii Excep{ionale

2. Comisia, in termen cAt mai restrAns posibil, va examina starea culturilor din
grupa a II-a in gospodariile agricole din raion Ei va determina in baza actelor
intocmite, gradul de afectare a culturilor de secet6.

'3. 
Materialele intocmite de cbtre Comisie, urmeazd, sd fie remise autoritdtilor

publice centrale pentru exarninare, in vederea stabilirii pagubelor materiale
suportate de agen{ii economici din raion gi identificarea soluliilor de acoperire a
pagubelor materiale suportate.
4. $eful Serviciului agriculturi gi alimentalie a Consiliului raional, dl Gheorghe
Mafcu, Ya informa agenlii economici cointeresa{i despre modul examindrii
materialelor intocmite de Comisie de cdtre autoritAlile publice centrale qi deciziile
adoptate in vederea restituirii cheltuielilor suportate legate de plantarea culturilor
afectate de secetS.

5. Responsabilitatea pentru legalitatea prezentei dispozilii mi-o asum personal.
6.Prezenta dispozilie urmea,z;4*{adusd la cunoqtin{a persoanelor vizate, precum
qilacunoqtin!apuulicp.ffiWpepaginaoficg|daConsiliuluiraional:
www.basarabeasca.

Pregedintele
Raionului Basara Piotr PU$CARI


