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nr. /D2 Mzo2o
DISPOZITIE
PACNOP-fl)I(EHI4E

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

Avdnd in vedere necesitatea urgentd de acordare a ajutoarelor materiale
unice unor cetSleni din familii socialmente vulnerabile in baza cererilor gi
documentelor justificative prezentate de cdtre acegtia precum qi, necesitatea
acorddrii suportului financiar IMPS Spitalul raional Basarabeasca conform
demersului directorului interimar al IMPS Spitalul raional Basarabeasca, dl Ivan
Secov nr. 303-01/01-15 din 23.11.2020 pentru procurarea unui concentrator de
oxygen 51/min. Model BF-5A, Yuwell qi mdgti pentru oxygen pentru adulli, cod
34166, 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 decembri e 2019, in conformitate
cu prevederile art. 53 alin.(1) lit. i) 9i art. 54 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administralia publicd locald,

DISPUN:

1. Se alocd, IMSP Spitalului raional Basarabeasca din Fondul de rezewl al
Consiliului raional Basarabeasca pentru anul 2020, mijloace financiare in
suma de 21500'00 lei, pentru procurarea unui concentrator de oxygen
Slimin. Model BF-SA, Yuwell gi m6gti pentru oxygen pentru adulli, cod
34t66.

2. Se alocd, din Fondul de rezervd" al Consiliului raional Basarabeasca pentru
anul 2020, mijloace financiare in suma totalS de 4000,00 lei, pentru
acoperirea unor cheltuieli stringente qi neplanificate in buget ce lin de
acordarea ajutoarelor materiale unice persoanelor socialmente vulnerabile
din raion, conform anexei laprezenta dispozilie.

3. Direcfia finanle (dna Maria Muntean) in conformitate cu legisla{ia in
vigoare, va asigura precizarea planurilor respective in bugetul raional in
vederea alocdrii sumelor nominalizate.

4. Contabilul-gef din cadrul Aparatului preqedintelui raionului (dra Silvia
Niculila) va asigura, conform competenlei ce-i revine, efectuarea
operaliunilor ce se impun in vederea acorddrii sumelor indicate in pct.l Ei in
anexa la pct.Z din prezenta dispozilie.

5. Responsabilitatea pentru legalitatea qi executarea prezentei dispozilii mi-o
asum personal.
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6' Prezenta dispozilie urme azd. a fi adus6 la cunogtinta consiliului raional ingedinfa sa imediat urmdroare pentru abrobarg p;rr;;;;io, loint.resate,

lll'"y;,,*"1,1,-:y.'::::il1 public, prin publicarea pe pagina oficiald aconsiliului raional : www.basarabeasca.md.

Preqedintele
raionului Basarabeasca

Piotr PU$CARI



Pregedintele raionului
Basarabeasca

nr._ din

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

Anexa nr.1
la dispozi{ia preqedintelui raionului

2020

Piotr PU$CARI

Maria MUNTEAN

Nr.
d/o

Solicitan{ii de mijloace
financiare

Domiciliul
Destina{ia mijloacelor
financiare solicitate

Suma
alocatil,

lei
1 Marinova Valentina

anul naqterii 1959
or. Basarabeasca, str.
K. Marx 103, ap. 14

Ajutor material pentru tratament
medical qi procurarea
medicamentelor

500

) Cugaudene Lidia
anul naqterii 1950

or. Basarabeasca, str.

K. Marx 89,ap.25
Ajutor material pentru tratament
medical qi procurarea
medicamentelor

500

3 Mitrofan Nina
anul na$terii 1960

or. Basarabeasca, str.
Ceapaev, 8

Ajutor material pentru tratament
medical gi procurarea
medicamentelor

1000

4 Machedon Larisa
anul nasterii 1969

or. Basarabeasca. str.

Cdilor ferate. 58

Ajutor material pentru reparalia
acoperisului a casei de locuit

500

Bestricean Anastasia
anul nasterii 2000

or. Basarabeasca, str.

Privoczalinata,2l
Ajutor material pentru reparalia
podelei in casa de locuit

500

6 f,ugui Nadejda
anul nasterii 1953

Satul Iserlia Ajutor material pentru reparalia
unui oerete in casa de locuit

1000

Total: 4000
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