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DISPOZITIE nr. 54

din 16 mai 2019

"Cu privire Ia premierea unor aleqi locali
qi persoane cu funcfii de rispundere cu ocazia jubileelor,,

ln scopul marcdrii datelor jubiliare de la naqtere, findnd cont de cattaflle de care au dat
dovadd la indeplinirea atribuliilor de ales local, avdnd in vedere necesitatea alocdrii unor mijloace
financiare cu acest prilej, in conformitate cu prevederile Regulamentului de utilizarc al fondului de
rezewd", aprobat prin Decizia nr. 1/10 din20.02.2014, pct. 28 din cadrul Contractului Colectiv de
MuncS al subdiviziunilor din cadrul Consiliului raional pentru anii2016-2021,in temeiul art. 54
(1) lit. "a" $i "i" al Legii nr. 436-XVI din 28.1 .2006 privind administrafia publicd local6, emit:

DISPOZIIIA:

1. Se acordd Semnul de Gratitudine al Consiliului raional, pentru activitatea constructiva gi
abnegalie in domeniul administrafiei publice locale, inclusiv cu ocaziamarc[rii datelor jubiliare de
la naqtere (datate in perioada ianuarie 2019 - mai 2019) urmitorilor aleqi locali, dup6 cum
rrmeazd:

a) Mereufi Alexei (a,n,1964) - Consilier raional
b)Turea Leonid (a.n. 1949) - Consilier raional
c)Roqca Eduard (a.n.1974) - Consilier raional
d)Roqca $tefan ( a.n. 1959) - Primarul s. Zglrdeqti
e)Ombun Mariana (a,n.1974) - Primarul s. Nuclreni
f)Furculi{i Ecaterina (a.n. 1959) - Vicepreqedintele raionului Teleneqti

2. Se acordd personalului nominalizate in pct. l,lit. "a"-"e", al prezentei dispozilii, c6te un
premiu in mdrime de I 000 (una mie) lei qi respectiv pct. 1. lit. "f'un ajutor material in mdrime
de 800 (opt sute) lei, cu prilejul jubileelor datate.

3.Mijloacele financiare stipulate in pct. 2 (in sumd totald de 5800 lei) al prezentei dispozilii,
vor fi achitate din fondul de rezewd.

/ 4. Secretarul Consiliului raional, va intreprinde ac{iunile ce se impun pentru inm6narea
distincliilor date in cadrul qedintei Consiliului raional.

5. Executarea prezentei dispozilii se pune in seama contabilului qef din cadrul Aparatului
Preqedintelui Raionului, termenul pentru executare fiind de l0 zile lucrdtoare din momentul
semnlrii gi inregistr[rii dispozi]iei respective.
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