
REPUBLICA MOLDOVA
PRESEDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

din r, 2l

Cu privire la instituirea Comisiei pentru
evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor
financiare din fondul de rezervd a bueetului raional

Pentru asigurarea evalubrii gi repartizarii corecte a surselor de rezervd a bugetului raionului;
In conformitate cu prevederile pct. 9 al Regulamentului privind constituirea fondului de rezewd. a

bugetului raional 9i utilizarea mijloacelor acestuia, modificat prin decizia Consiliului raional nr.1/9 din
24.01.2013 ,,Cu privire la modificarea Regulamentului privind constituirea ,fondului de rezervd al bugetului
raional ;i utilizarea mijloacelor acestuia" ; prevederile art. 24 alin. (2), art. 3'l din Legea nr. I 8 I din 25 .01 .2014
cu privire la finanJele publice si responsabilitafi bugetar-fiscale;

In baza art.53 alin.(2), art.54 alin.(l),(3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administra{ia publica local6, pre;edintele raionului $tefan Voda DISPUNE:

l. Se instituje Comisia raionald dupd cum urmeazd:
Presedinte: VasileMaxim,pregedinteleraionului,
Vicepregedinte: Vladimir Baligari, vicepregedintele raionului,

Valentina Barbei, vicepregedintele raionului,
Viorica Dimitrenco, specialist principal, DAP,
Ina Caliman, gef direc{ie finan{e,
Iurie Afanasiev, sef directie construclii, gospodarie comunald si drumuri,
Aurica Cebotari, gef direcfie general asistenld sociald si proteclia familiei,
Anatolie Balanefchi, director IMSP,,Spitalul raional $tefan Vodd",
Mariana Haret, director IMSP,,Centrul de Sdnatate $tefan Vodd",
Vi n idict Luten co, preged inte le Consi liului i nterramural al si ndicatelor,
Valeria Caugnean, consilier raional,
Maria Pal6rie, consilier raional,
Olga Ceapchi, consilier raional,
Axenia Pinzari, consilier raional,
Anatolie Iuresco, consilier raional.

2. Se stabilegte cd., in cazul eliberarii membrilor Comisiei raionale din functiile definute, atribuliile acestora
in cadrul Comisiei, vor fi exercitate de cdtre persoanele nou desemnate in func{ii, fbrd a fi emisd o noud
dispozilie a presedintelui raionului.

3. Se abrogd dispozilia nr.l50-a din 09 decembrie 2019 ,Cu privire la instituirea Comisiei pentru
evaluarea demersurilor de acordare a ntijloacelor financiare din .fondul de rezervd al bugetului
raional".
Controlul executdrii prezentei dispozilii mi-l asum,

Secretar:
Membri:

/1T.

5. Prezenta dispozilie trmeazd a fi adusd la cunogtinla titularilor funcfiilor vizate gi intrd in vigoare la data
includerii in Resistru de stat

Presedintele Vasile MAXIM


