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,' DISPOZITIE
PACNOP,flXEHI,IE

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

Avdnd in vedere necesitatea urgenta de acord are a ajutoarelor materialeunice unor cetSleni din familii sociilmente vulnerabile il baza cererilor gi
documentelor justificative prezentate de cdtre acegtia, in temeiul prevederilor
Regulamentului privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezew1 al Consiliului
raional Basarabeasca pentru anul zozt, aprobat prin decizia Consiliului raional
nr'05/05 din 18 decembtie 2020, in conformitate cu prevederile art. 53 alin.(l) lit.i) qi art' 54 al Legii nr' 436-XVI din 28 decernbrie 2006 privind administralia
publicd local6,

DISPUN:

Se aloc6, din Fondul de rezewd al Consiliul raional Basarabeasca pentru
anul 202r, mijloace financiare in suma totali de 6000,00 lei, pentru
acoperirea unor cheltuieli stringente qi neplanificate in buget ce lin de
acordarea ajutoarelor materiale unice persoanelor socialmente vulnerabile
din raion, conform anexei I a prezenta diipozitie.
Direclia finanle 

- 

i"-'.o"rurmitate cu legislalia in
vigoare, va asigura preciz@tanunlor respective in bugetul 

"raional 
in

vederea alocdrii sumelor nominalizate.
l-.,r@!abilul-gef din cadrul Aparatului pregedintelui raionului

va asigura, conform competentei ce-i ,.,nin.,|?E!#!
opera{iun1-lor ce se impun in vederea acorddrii sumelor prevdzute in anexd.

1.

2.

Responsabilitatea pentru executarea prezentei dispoziliimi-o asum personal.
Prezenta dispozi{ie urmeazd a fi adusd la cunogiirrlu Consiliului iaional ingedinla sa imediat urmdtoare pentru abrobare, persoanelor cointeresate,
precum qi la cunoqtin{d public, prin publicarea pe pagina oficiald aconsiliului raional : www.basara beasca.md.
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Anexa nr.1
la dispozilia preqedintelui raionului

*. /4 din 1p a3 2021

Alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervi
al Consiliului Raional Basarabeasca pentru anul 2021

i Solicitrntii de mijloece Domiciliul
finrr3l1a

Detinrtir nijtocclor
fiurcirrt rofidtetc

ill..", ""'.
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