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DISPOZITIE
PACNOP-f,xtEHI4E
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din Fondul de rezervd al Consiliului raional

Avdnd in vedere dizolvarea de drept a Cosiliului raional Basarabeasca ca
rezultat a neadoptdrii niciunei decizii timp de qase luni consecutive, necesitatea
urgentd de asigurare a desfEqurdrii in raion a activitdlilor prelejuite aniversdrii a
XXX-a de la retragerea contingentului limitat de forle armate din Afganistan, d6nd
curs demersului pregedintelui Societefi Veteranilor Rdzboiului din Afganistan, dl
Sergiu Lupagco (demersul se anexeazd), in temeiul prevederilor Regulamentului
privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezewd al Consiliului raional pentru anul
2019, aprobat prin dispozilia preqedintelui nr.160 din 28 decembrie 2018, in
conformitate cu prevederile art. 48 alin. (6), art.53 alin.(l) lit. i) gi art. 54 al Legii
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd local6, lindnd
cont de scrisorile OT Hinceqti al Cancelariei de Stat nr.1304/OTt-251 din
09.11 .2018 $i nr.l304lOTt-252 din 15.11 .2018,

DISPUN:

1. Se aloc6, din Fondul de rezervd al Consiliului raional pentru anuI20L9,
Societilii Veteranilor Rdzboiului din Afganistan, suma de 5000,0 lei, pentru
organizarea qi desfrqurarea la 15 februarie curent, a manifesta{iilor de comemorare
a aniversdrii a XXX-a de Ia retragerea contingentului limitat'de fo4e armate din
Afganistan
2. Direclia finanle (dna Maria Muntean) in conformitate cu legislatia invigoare,
va asigura precizarea planurilor respective in bugetul raional in vederea alocdrii
sumei respective.
3. Contabilul-gef din cadrul Aparatului preqedintelui raionului (dra Silvia
Niculila) va asigura, conform competenlei ce-i revine, efectuarea operaliunilor ce
se impun in vederea acorddrii sumei nominalizate in mdrimea \revdrutd in pct. 1
din prezenta dispozilie.
4. Responsabilitatea pentru executareaprezentei dispozitii mi-o asum personal.
5.P
sp'nzjti. urmeazd, a fi adusd la cunogtinla persoanelor
cointe
frnli;)'lg cunoEtinld publigd.
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