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Dispozifie nr. 7 3
din 03 martie 2017

"Privitor la modificarea dispozi{iei nr. 108 din 10.06.2014
,,Cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru notificarea qi

raportarea misurilor de ajutor de stat"

ExaminAnd cererea d-lui Lazarcnco Valeriu - specialist principal in cadrul
aparatului pregedintelui raionului, in scopul examindrii prevederilor Deciziei
Consiliului raional nr. 2ll5 din 26.05.2016 cu privire la modifi carea deciziei nr. 6lll
din 16 octombrie 2015,,Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru privatizarea
fondului locativ din r-nul Teleneqti" in conformitate cu prevederile art. 59, 60, 65 aI.
(2) aI Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvemului qi ale altor
autoritdtri ale administraliei publice centrale gi locale, in temeiul art. 53 (1), lit. ,,a,, al
Legii nr. 436 XVI din 28 decembrie 2006 privind Administralia Publicd Locald, emit

DISPOZIIIA:
1.Se modificd gi se completeazd dispozilia nr. 108 din 10.06.2014,,Cu privire la

desemnarea persoanei responsabile pentru notificarea gi raportarea misurilor de ajutor
de stat", dupd cum urmeazd:

a) la pct. 1 al dispoziliei date, sintagma ,,d-nul Valeriu Lazarenco, specialist
principal in probleme juridice" se substituie cu sintagma ,,Viorica Zard, specialist
principal in problem ele achizilii lor publ i ce" ;

b) pct. I se completeazd cu pct. 11 care va avea urmdtorul cuprins: ,,11. Se
stabileqte cd, in caz de eliberare a d-nei Viorica Zard din func{ia de bazd, delinutd,
atribuliile in calitate de persoand responsabild pentru notificare qi raportarea misurilor
de ajutor de stat vor fi exercitate de persoana nou desemnatd in funclia respectivd, ftrd
a fi emisd o noud dispozilie in acest sens".

2. D-nul Eugeniu T6ruq - secretarul administrativ din cadrul aparatului
pregedintelui, va aduce la cunoqtinld prin semndturd titularilor funcliilor enunlate in
pr ezenta di spozilie, despre modifi cdrile operate.

3. D-na Viorica Zard, specialist principal in problemele achiziliilor publice, va
comunica deindatd Consiliului Concurenlei, despre modifi cdrile operate

4.Controlul asupra executbrii dispoziliei date mi-l asum.
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