REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA
PRE$EDINTELE
RAIONULUI BASARABEASCA
MD-6702, or. Basarabeasc4 str. K. Marx, 55
tel/fil< (297) 2-20-58 E-mait : bascon@nai t. ru

nr.

t7

X./ ha''

201 8

DISPOZITIE
PACIIOPDKEHI4E
Cu privire

la

delegarea

in strdindtate

finind cont de prevederile deciziei Consiliului raional nr. 06/02 din20 iunie
2014 cu privire la delegarea atributiilor privind delegarea in strdin6tate, dind curs

invitaliei Guvernatorului regiunii Kursk (Federafia Rusd), Alexandr Mihailov, nr.
0l-l1l24l din 27 martie 2018, in conformitate cu prevederile Regulamentului cu
privire la delegarea salaria{ilor entitAflor din Republica Moldoria, aprobat prin
Hotdrirea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012, in temeiul art. 54 al Legii n . 4ZOXVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd locald,

l.

DISPUN:

in regiunea Kursk (Federalia Rusd), in perioada 06-09 iunie
2018, in scopul participdrii Ia cea de-a XVIII urliun. a Iarmarocului
Se deleagd

universal interregional ango qi cu amdnuntul ,,Kypcr<ax Kopeucxar rpMapKa
- 2018r.> gi la cel de-a vII Forum economic, dupd cum urmeazd:
- Piotr Pugcari, pregedintele raionului Basarabeasca
- Andrei Mihailov, vicepreqedinte al raionului pe probleme sociale
- Andrei Chircov, gef al Sec{iei economie
- Eduard Panchia, gofer in cadrul Aparatului preqedintelui
2. Se stabileqte cd, atribuliile de serviciu ale pregedintelui raionului pe
perioada deplasdrii dlui Piotr Pugcari in regiunea kursk (Federelia Rusd)
vor
fi exercitate de cStre dl Vasile Guzun, vicepregedinte al iaionului pe
probleme economice.
3. Contabilul-$ef al Consiliului raional, dra Silvia Niculila, va efectua conform
legislaliei in vigoare, calculele respective pentru acoperirea cheltuielilor
pentru cazare, precum qi pentru deplasare tur-retur, inbaza documentelor
confirmative.
4. Prezenta dispozilie urmeazd, a fi adusd la cunoqtinla persoanelor vizate
contrasemndturd.
5. Responsabilitatea pentru executarea p

*

i dispozilii mi-o asum personal.

Pregedintele raionu
Basarabeasca

Piotr PU$CARI
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