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DISPOZITIE
PACrIOP,q)KEHHE

Cu privire la alocarea mijloacelor ftnanciare

din Fondul de rezervd al Consiliuiui raional

AvAnd in vedere necesitatea urgeptd de acordare a ajutoarelor materiale

unice unor cetaleni din familii socialmente vulnerabile in baza cererilor qi

documentelor justificative prezentate de cdtre aceqtia, in temeiul prevederilor

Regulamentului privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervd al Consiliului

raional Basarabeasca pentru anul 2020, aprobat prin decizia Consiliului raional

nr.03/05 din 20 decernbri e 2019, in conformitate cu prevederile art. 53 alin.(1) lit.

i) 9i arr. 54 aI Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia

publica locald,
DISPUN:

Se aloc6, din Fondul de rezervd al Consiliul raional Basarabeasca pentru

anul 2020, mijloace financiare in suma totald de 10500,00 lei, pentru

acoperirea unor cheltuieli stringente gi neplanificate in buget ce lin de

u.oidur.u ajutoarelor materiale unice persoanelor socialmente vulnerabile

din raion, conform anexei laprezenta dispozilie.

Direclia finanle (dna Maria Muntean) in conformitate cu legislalia in

vigoaie, uu urlgrr a precizarea planurilor respective in bugetul raional in

vederea alocdrii sumelor nominalizate'
Contabilul-qef din cadrul Aparatului preqedintelui raionului (dra Silvia

Niculila) va asigura, conform competenlei ce-i revine, efectuarea

operaliunilor ce se impun in vederea acorddrii sumelor prev6zute in anex6.

Responsabilitatea pentru executare a prezentei dispozilii mi-o asum personal'

pre)enta dispozilie urmeaz6, a fi adusd la cunogtinla Consiliului raional in

gedin{a sa imediat urmdtoare pentru abrobare, persoanelor cointeresate,

consiliului raional:
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Anexa nr.1

la dispozilia preqedintelui raionului
nr._ din 

- 

-2020
Alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervi
al Consiliului Raional Basarabeasca pentru anul 2020

Nr.
d/o

Solicitanfii de mijloace
financiare

Domiciliul Destina(ia mijloacelor
financiare solicitate

Suma
alocat6,

lei

I Lotognicova Ecaterina
a. n. 1978

or. Basarabeasca, str.
Gogol 4A, ap.I9

Ajutor material pentru
inmormintarea fratelui

3000

) Cara Valentina
a. n. 1956

or. Basarabeasca, stt.

Gogol 7, ap.2
Ajutor material pentru tratament
medical Ei procurarea
medicamentelor

500

J furcanu Andrei
a. n. 1979

or. Basarabeasca, str. ,

K. Marx 97, ap.29
Ajutor material pentru tratament
medical fiului furcanu Dmitrii

3000

4 tiberman Galina
a.n. 1955

or, Basarabeascao str.

1 Mai,8
Ajutor material pentru tratament
medical al nepoatei Jiberman
Victoria

4000

Total: 10500
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