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DECIDE:

l;Consiliului

i

iCu privire la aprobarea cheltuielilor efectuate
prinj{ispozilia pregedintelui raionului nr.75 din 30.08 .2022

ri
!i

, itiAvdnd in vedere faptul cd, in perioada dintre qedin{ele Consiliului raional, prin
'disp$fi{ia preqedintelui raionului Basarabeasca au fost alocate mijloace financiare din
,Fondthl de rezewd aI Consiliului raional pentru acordarea ajutoarelor unice

lperspfnelor socialmente-vulnerabile din raion, necesitatea aprobdrii acestor cheltuieli

]d. qutre Consiliul raional, in temeiul art. 43 alin. (2),arL.46 al Legii nr.436120Q6
privind administra{ia publicd locald (MO nr. 32-35/2007 art. I 16), cu modifiirile
::ulteripare, avdnd la bazd avinil Comisiei consultative de specialitate pentru
econqmie, buget gi finante, Consiliul raional Basarabeasca,

ll. lSe aprobd cheltuielile efectuate prin dispozilia preqedintelui raionului
:Basafabea$ca nr. 75 din 30 august 2022 "Cu privire la alocarea mijloacelor
'fintangiare'din Fondul de rezervd al Consiliului raional", conform anexei laprezerrta
,decipie. 
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2. ,Prezenta decizie intrd in vigoare Ia datapublicdrii in Registrul de stat al
.Actdlor Locale gi urmeazd, a fi adusd la cunogtin{d publicd prin intermediul paginii
i ofi ciale a Consiliului raional : www.basarabeasca.md.
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Bdsarabeasca Gheorghe LIVITCHI



Anexd
la decizia Consiliului raional

w.A4lQ7 din23.09.2022

Cheltuielile efectuate prin dispozitia pre$edintelu i raion ului
din Fondul de rezerri al Consiliului rational Basarabeasca

Nr
dt

L
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rBeneficiarul Domiciliul Scopul Suma
alocati

flei)
I. Dispozifia nr.75 din 30 august 2022

ill Ajutor material pentru
tratament medical

5000,0

2
il

Ajutor material pentru
tratament medical

3000,0

a
J Ajutor material pentru

tratament medical gi procurarea
medicamentelor

3000,0

4, Ajutor material pentru situatia
erea familiard

2500,0

5 Ajutor material pentru
tratament medical

5000,0
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