
REPUBLICA MOLDOVA
PRE$EDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

DISPOZITIE nr.

Cu privire la decernare

Aferent demersului dlui Galugca Ruslan, ;ef interimar al Direcfiei regionale Est a Poliliei de frontierd;

Cu prileiul aniversdrii de 30 ani de la fondarea autoritdtii de frontierd a Republicii Moldova, in semn de

recuno;tin@ pentru disciplind impecabila;i rezultate in serviciu. implicare activd in mdsuri de gestionare a

crizei umanitare. interven{ii in ameliorarea fluxului de refugiali. implicare in activitdti de cooperare ;i
conlucrare cu alttoritatile publice locale din zona de responsabilitate comuna:

in conformitate cu prevederile deciziei Consiliului raional nr. 3/14 din 29 mai 2008 ,,('u privire la
stimulurca moralii Si mulerialit u pcrs'trunelrtr fizice,yi juritlicc pentru merile eleosebile in aclivitutea social-

economicd et raionului $tq/un Vocld":

in baza art.53 alin. (2) ti an.54 alin. (l), (3) din Legea nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind

administralia publicd locala, pregedintele raionului $tefan Vodd DISPUNE:

l. Se decerneazd Diploma de Onoare a Consiliului raional $tefan Vodd angqjafilor Direcfiei regionale Est

a Poliliei de frontierd. dupd cum urmeazd:

. comisarqef qef interimaral Direc{iei regionaleEstaPolilieideFrontierd;

. agent-$ef adjunct  subofiler superior, intendent al sectorului Poliliei de Frontierd

..Cdplani,, al Direcliei regionale Est;

o inspector principal . ;efa serviciului formare profesionald a Secliei resurse

umane a Direc{iei regionale Estl

o inspector principal  ofiter principal al serviciului management personal al Secliei

, resurse umane a Direcqiei regionale Estl

o agent superior  subofiler superior chinolog al sectorului Politiei de frontierd

,,Cbplani,, al Direcliei regionale Est;

. agent superior  subofiler superior, chinolog al sectorului Politiei de Frontierd

,,Olanegti,. al Direcliei regionale E,st.

2. Contabila-geli. Aparatul pre;edintelui raionului. va asigura acoperirea cheltuielilor din contul mijloacelor

financiare planificate pentru mdsurile culturale, aprobate in bugetul pentru anul2022 (tlevizul de cheltuieli se

unexcuzd).

3. Controlul executdrii prezentei dispozilii imi asum.

4. Prezenta dispozili in Registrul de stat al actelor locale gi se aduce la cuno;tin(d persoanelor
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nominalizate.

Vasile MAXIM



Anexd
la dispozilia nr. 6t4,
din 40 itu'tiP- 2022

ului $tefan Vodl
Vasile Maxim

DEVIZUL DE CHELTUIELI
cu Prilejul aniverstrrii a XXX-a

de la fondarea autorit[(ii de frontierfl a Republicii Moldova

Suma totaliPre(ulCantitatea

Diploma de Onoare a CR
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