
REPUBLICA MOLDOVA
PRE$EDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

DISPOZIT
dint' "

Cu privire la organizarea Si desfdsurarea
Zilei comemordrii celor cdzuli tn rdzboiul din lfganistan

in temeiul deciziei Consiliului raional $tefan-Vodl ,,Cu privire Ia aprobarea bugetului raional
pentru anul 2022 " nr.8/5 din 16. 12.2021, anexa nr.3, conform clasifica{iei funclionale gi pe programe,
codul economic - 0820, 8502,00224;

inbaza art.53 alin.(2) 9i art.54 alin.(1), (3) din Legea nr.436 -XVI din 28 decembrie 2006 privind
administrafia publicd local[, Pregedintele raionului gtefan vod6 DISpUNE:

1.Se stabilegte data de 15 februarie2022 pentru organizareagi desfbqurareaZilei comemordrii celor
cdzalitn fizboiul din lfganistan;

2. Se aprobd:
2.1 Componenfa comitetului organizatoic pentru desftgurarea acfiunii menJionate:

Pregedinte: Baligari Vladimir,vicepregedintele raionului;
Secretar: Ufa Valentina, gefa DCTST;
Membrii: Arutiunean Victoria, specialistl principall DCTST;

Ababii Angela,specialistd principal[ DCTST;
Caliman Ina, gefa Direcfiei FinanJe

2.2. Plan scenariu (anexanr.I),
2.3 Devizul de cheltuieli (anexa nr.2),

3 .Contabili - $efb, Aparatul pregedintelui raionului , va asigura acoperirea financiari necesard
conform devizului de cheltuieli.

4. Controlul executdrii prezentei dispozilii se pune in sarcina d-lui Baligari Vladimir, vicepregedintele
raionului.

5. Dispozifiaincauzd, se include in Registrul actelor locale.
6. Dispozifiaincauzd. se aduce la cunogtinfd:

- Direcliei finanfe $tefan VodS;
- Persoanelor nominalizate.

Preqedintele raionu

Ex.V.Ula, $efa DCTST
tel. (0242 ) 22648

l-y,g{d



APROB:
tele raionului $tefan Vodtr

Vasile MAXIM

Plan - scenariu
privind organizarea qi desfiqurarea

Zilei comemoririi celor cdza[iin rdzboiul din Afganistan

15 februarie 2022

ora 10.00 - Eveniment de comemorare avictimelor rdzboiului din
Afganistan I 33 de ani de la retargerea contingentului limitat
al trupelor armate din Afganistan / minut de reculegere.

- Depuneri de flori/ coroane la morminte/ monumentul
ostaqilor afgani.

$efa DCTST .6Jw Valentina U{a



Anexa nr.2

APROB:
le raionului $tefan VodI
Vasile MAXIM

DEVIZUL DE CIIELTUIELI
pentru organizarea $i desfiqurarea

Zilei comemoririi celor clzu{i in rlzboiul din Afganistan

15 februarie2022

$efa DCTST 6,.14p' Valentina Ufa

Nr.
d/o

Denumirea Cantitatea Prelul
(let)

Suma totald
(te0

l. Flori vii (garoafe) 100 buc. 15.00 rs00.00

2. Coroanl (mini) 6 buc. 150.00 900.00

3. Cog cu flori vii I buc. s00.00 s00.00

Total: doul mii noul sute lei,00 bani 2900.00


