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DISPOZITIE
PACIIOP'XEH14E

Cu privire la desfdqurarea concursului
literar <<La izv oarele infelepciunii>,
edilia a XXXI-a, faza raionald

intru organizarea gi bund desfdgurareala un nivel inalt a concursului literar
<<La izvoarele infelepciunii> (faza raionald), dedicatd scriitorului Vladimir Beqleaga,
in conformitate cu prevederile arL.53 alin. (1) lit. i) gi art. 54 aIin. (1) din Legea nr.
436-xu din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd locald,

DISPUN:
1. A organizala data de 23 octombie 2021, ora 9-00, in incinta Bibliotecii Publice
Ordgeneqti concursul literar <<La izvoarele infelepciunii>>, edilia a XXXI-a.

2. Se alocd din mijloacele aprobate in bugetul raional pentru anul2021 la institulia
Seclie Culturd Basarabeasca suma de 4050 lei pentru asigurarea desfigurdrii
concursului <La izvoarcle infelepciunib, edilia a XXXI-a.

3. Contabilul - gef din cadrul Aparatului preqedintelui raionului, dna Silvia Niculila,
in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare gi in baza actelor justificative, va
asigura efectuarea operaliunilor ce se impun in vederea alocdrii mijloacelor
financiare, conform devizului de cheltuieli anexat.

4. Responsabilitatea pentru legalitatea qi executarea prezentei dispozilii mi-o asum
personal.

5. Prezenta dispozilie urmeazd, a fi adusd la cunoqtinli publici prin plasarea pe
pagina oficia16 a Consiliului raional www.basafabeasga.md.

Pregedintele
raionului Basarabeasca
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DEVTZIJL DE CHELTUIELI
pentru menlionarea participanlilor concursului I iterar

<<L a izv' o arele inlelepc iuni b>, e dili a a XXXI - a

1) Premii pentru locurile ciqtigdtoare:

Locul I: 1 x 400 lei:400 lei

Locul II: 1 x 350 lei : 350 lei

Locul III: 1 x 300 lei : 300 lei

2) Premii pentru ParticiPare
4 x200lei : 800 lei

3) Juriu - 3 x 150 lei = 450 lei

4) Produse de patiserie qi cofetdrie, apa potabila: 1500 lei

5) Deplasarea in or. chiqinau TUR-RETUR 2 persoane: 250 lei

TOTAL: 4050 lei (patru mii cincizeci) lei'

ui Basarabeasca
Piotr PU$CARI

$eful Secliei CulturS Olga BACIU


