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Cu privire la alocarea lxijloacelor financiare
din Fondul de rezervd al Consiliurlui raional

Dind curs demersului clirectorului interirnar al IMSP Spitalul raional

Basalabeasca, 49-01101-15 din 26.04.2021, prin aare se solicitd

mijloace financiare pentru reparalia capitald a scdrii de la intrarea in clddirea

secliei terapiei cle pe stracla l(arl Marx, 59 din or. Basarabeasca, precum qi

examendncl cererile inaintate pe numele pregedintelui raionului de cetdlenii

raionglui privind acordarea a.iutorului material unic, in temeiul prevederilor

Regulagentului plivind utilizarea mijloacelor llondului de rezervd al Consiliului

raional Basarabeasca pentru anul 2021, aprobat prin decizia Consiliului raional

nr.05i05 clin 18 clecembrie2020, in conforrnitate cu prevederile ar1. 53 alin.(1) lit.

i) 9i art, 54 aI l,egii nr. 43(I-XVI din 28 decernbrie 2006 privind administralia

publica locald,

I) I S P U N:
l. Se alocd dip Fonclul de rezervd a Consiliului raional Basarabeasca pentru

anul2021, mijloace financiare in suma totald de 15500,00 lei, inclusiv:

1.1.IMSP Spitalulr"ri raional Basarabeasca, suma de 10'0 mii lei pentru

repara{ia capitald a scdrii la intrarea in seclia terapie;

1 .2. sr.rnra dc 5,5 mii leio pentru acordarea ajutoarelor material unice unor

ceta{eni clin lanrilii socialmente-vulnerabile din raion, confonn anexei

la prezenta dispozitie.
2. f)irec\ia finan1e (dni in conformitate cu legisla{ia

respective in bugetul raionalvigoare, va asigttra precrzarea planurilor
vederea alocdrii sumelor ncminalizate'

3. Contabilul-qef clin caclrul Aparatului preqedintelui laionului
va asigura, conform competenlet ce-1 revlne, efectuarea

in anex6 la

prezenta dispozilie.
+. itesponsabilitatea peltm legalitatea qi executarea prezentei dispozilii mi-o

asulrl personal.

ln
ln

operalruntlor ce se itnpun in vederea acorddrii sumelor pre1tdzute



5. Prezenta dispozilie urmeazd a fi adusd la cunogtinla Consiliului raional in
qedinla sa imediat urmdtoare pentru abrobare, persoanelor cointeresate,
precum gi la cunoqtinld public6, prin publicarea pe pagina oficia16 a
consiliului raional : www. basarabeasca.md.
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raionului Basarabe PiOtr PTJSCAzu



Anexa

la dispozilia preqedintelui raionului-;.Ed\n erafa gc'o2t

Alocarea miiloacelor financiare din Fondul de Rezervi

el Consiliului llaional Basarabeasca pentru anul 2021

Destina{ia mijloacelo r
finrnciare solicitate
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