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Cu privire laalocarca
mijloacelor financiare

Pentru menlionarea unor cupluri familiale din raionul Basarabeasca cu
prilejul Aniversdrii a 50 ani de cdsdtorie, in conformitate cu prevederile art. 53
alin. (1) lit. i) qi art. 54 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administralia publi cd locald,

DISPUN:
1. A menliona la data de 01 iulie 2022 a unor cupluri familiale din raionul
Basarabesaca cu prilejul Aniversdrii a 50 ani de cisdtorie.

2. Se alocd in conformitate cu Planul acliunilor culturale ale Secliei culturd pentru
anul 2022 (alte mdsuri culturale), mijloace financiare in sumd de 5250 lei pentru
desfdqurarea acliunii sus menlionate.

3. Contabilul - gef in cadrul aparatului preqedintelui raionului, dna Silvia Niculila,
in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare, inbaza actelor justificative, va
asigura efectuarea operafiunilor ce se impun in vederea alocirii mijloacelor
financiare, conform devizului de cheltuieli anexat.

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

5. Prezenta dispozilie urmea zd a fi adusd la cunoqtinld publicd prin plasarea pe
pagina ofi cia16 a Consiliului raional www.baqarabeasca.md.
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DEYIZUL DE CHELTUIELI
pentru menlionarea unor cupluri familiale din raionul Basarabeasca

cu prilejul Aniversdrii a 50 ani de cdsdtorie

1. Flori (buchete ) 3 
" 

250 lei : 750 lei.

2. Produse de cofetdrie -3 x 200 lei: 600 lei

3. Set-cadou - 3 x 300 lei :900 lei.

4. Suport financiar - 3 x 1000 lei : 3000 lei
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