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DISPOZITIE
PACIIOP-q}KEHI{E

Cu privire Ia organizarea
qi desfEqurarea festivitSlii raionale

intru organizarea gi bund desfdgurare a festivitdlii raionale privind
totalizarea reniltatelor in domeniul sportului Ei tineretului pentru anul 2022, in
baza Programului a activitdlilor sportive qi tineret pe anul 2022, in conformitate cu
prevederile art. 53 alin. (1) lit. i) gi art. 54 alin. (1) din Legea nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administralia publicd 1oca16,

DISPUN:

1. A organiza la data de 16 decembrie 2022 desfrqurarea festivitdlii raionale
privind totalizarea rezultatelor in domeniul sportului Ei tineretului pentru anul
2022.

2. Se alocd din mijloacele aprobate in bugetul raional pentru anuI2022 la institulia
Seclie Culturd Basarabeasca suma de 22000 lei, conform Planului de activitdli
sportive qi tineret pentru anul 2022, pentru asigurarea desfbqurdrii festivitdlii,
conform devizului de cheltuieli.

3. Contabilul - gef in cadrul Aparatului pregedintelui raionului, dna Silvia Niculila,
in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare, inbaza actelor justificative, va
asigura efectuarea operaliunilor ce se impun in vederea transferdrii mijloacelor
financiare la contul agentului economic.

4. Responsabilitatea pentru legalitatea Ei executa reaprezentei dispozilii mi-o asum
personal.

5. Prezenta dispozifie urmeazd a fi adusi la cunoEtinfa publicd prin plasarea pe
pagina oficiald a Consiliului rational www.basarabeasca.md

Pregedintele
raionului Piotr PU$CARI



lui Basarabeasca

Piotr PU$CARI

DEVI
pentru organizarea qi desffi?ffiea festivitblii raionale

privind premierea sportivelor qi tineretului din raionul Basarabeasca

Fotbal:
1. Echipele de fotbal 4 x 1000 lei : 4000 lei
2. Fotbaligti

Baschet:
1. Antrenori

Sah:
1. $ahmatiqti
2. Antrenor

Dame:

Volei:
Antrenori

Lupte libere:

3 x 500 lei = 1500 lei

2x500lei:1000 lei

Tineret:

Diplome
Rame
Produse de cofetdrie

8 x 500 lei:4000 lei

TOTAL: 22000 (douizeci gi doui mii) lei.

6 x 500 lei :3000 lei
1 x 500 lei:500 lei

1 x 500 lei:500 lei

4 x 500 :2000 lei

1 x 2000 lei:2000 lei

200 lei
2100 lei
1200 lei

ffi
$eful Secliei culturd Olga BACIU


