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Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din Fondul de rezervd al Consiliului raional

AvAnd in vedere necesitatea urgentd de acordare a ajutoarelor materiale

unice unor cet6{eni din familii socialmente vulnerabile in baza cererilor 9i

documentelor justificertive prezentate de cdtre acegtia, in temeiul prevederilor

Regulamentului privincl utilizarea mijloacelor Fondului de rezervd al Consiiiului

raional Basarabeasca pentru anul 2021, aprobat prin decizia Consiliului raional

nr.05/05 din 1B decembrie2020, in confonnitate cu prevederile art. 53 alin.(1) lit.

i) qi arr. 54 al Legii nr. 436-XU din 28 decernbrie 2006 privind administralia

publica locald,
DISPI]N:

l. Se a1oc6, clin Fondul de rezervd al Consiltut raioU nas easca pentru

anli- 2027, mijloace financiare in suma totali ltru acoperirea

unor cheltuieli stringente qi neplanificate"in buget ce trin de acordarea

ajutoarelor rlateliale unice persoanelor socialmente vulnerabile din raion,

conform anexei la prezenta dispgzitie.
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Direclia finan{e (d.na

vigoare, va asigura p,recrzarea planurilor
vederea alocdrii sumelor nominalizate.
Contabilul-gef clin cadrul Aparatului preqedintelr-ri raionr-rlui'"'t
--) va asigura, conform competenlei ce-i revine, efectuarea

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

Responsabilitatea pentrlr executarea prezentei dispozilii mi-o asum personal.

preienta ciispozilil urmeazd a fi adusd la cunoqtinla Consiliului raional in

gedinla sa imecliat urmdtoare pentru abrobare, persoanelor cointeresate,

precum qi la cunoqtin prin publicarea' p_e pagina oficiald a
consiliului raional: w

in conformitate cu legislalia
respective in bugetul raional
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