
REPUBLICA MOLDOVA
PRE$EDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

DISPOZIIIE n r. 6f- au
din " 09 )' iunie 2021

Cu privire la decernare

Aferent demersului dlui Andrei lstrati, geful Direcliei regionale Est a Inspectoratului General
af Polifiei de Frontierd, nr.35123-1744 din 08 iunie 2021;

Cu prilejul Sdrbatorii profesionale - Zi,ra Profesionale a Polifiei de Frontierd a Republicii
Moldova;

Pentru serviciu impecabil, performanfe gi profesionalism manifestat in cadrul activiffilii poli{iei
de Frontiera pe parcursul anului curent ce a contribuit la promovarea imaginii Politiei de Frontiera;

In conformitate cu prevederile deciziei Consiliului raional nr.3l14 din29 mai 200g ,,Cu privire
la stimularea morali gi materiald a persoanelor fizice gi juridice pentru merite deosebite in
activitatea social-economicf, a raionului $tefan Voda";

inbaza arI. 53 alin. (2) 9i art. 54 alin. (1), (3) din Legea nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006
privind administrafia publicd local6, pregedintele raionului $tefan Vod6 DISpUNE:

1. Se decerneazd Diploma de Onoare a Consiliului raional ;i cadou de pref dupa cum urmeazEt
(devi:ul de cheltuieli .se anexea:o):

 qef al Direcliei regionale Est, comisar-Eef;

 Eef adjunct al Diercliei regionale Est, comisar principal;
 qef al centrului regional de coordonare al Directiei regionale Est, comisar

principal;

 ;ef al secfiei control al frontierei al Directiei regionale Est. comisar principal;
 ofi1er superior al serviciului coordonare al centrului regional al Directiei

regionale Est, comisar;

qef al serviciului administrativ al secfiei logistica a Directiei regionale Est,
inspector principal;

 subofiler superior, gofer al serviciului auto al secJiei logistic[ a Directiei
regionale Est, agent-qef;

 subofiter superior. qot-er al serviciului auto al sectiei logistica a Directiei
regionale Est, agent-$ef.

2' Contabilul-Eef, aparatul preEedintelui raionului, va asigura acoperirea cheltuielilor din contul
mijloacelor financiare planificate pentru masurile culturale, aprobate in bugetul pentru anul2021.

3. Controlul executarii prezentei dispozilii mil-l asum.

gi se comunicf, persoanelo
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Anexa nr,I
6{ -a din " 09" iunie 2021

DEVIZUL DE CHELTUIELI
pentru decernarea colaboratorilor direc(iei regionale Est

or. $tefan Vodd09 iunue 2021

Ex. A Muntean
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TOTAL: (Doud mii patru sute $aptezeci $i $ase lei 00 bani) 2476,00




