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DISPOZITIA
Comisiei pentru Situafii Excep{ionale a raionului Teleneqti

nr.l4l2 din 02 decembrie 2020

Cu privire la raportul Consiliului de administrare
a fondurilor colectate la contul de donafii voluntare
pentru prevenirea qi combaterea virusului Covid-l9

Examindnd demersul cu caracter financiar (nr. 699 din 27.1L20200), parvenit in adresa

Preqedintelui Comisiei pentru Situalii Exceplionale Teleneqti de la IMSP Spitalului raional Teleneqti
privind alocarea suplimentari a mijloacelor financiare pentru suplinirea cu 3 sisteme de oxigenarea
cu debitmetru standard qi 3 prize 02 externe a sistemului de oxigenare din cadrul Secliei Boli
Contagioase Covid-l9 a IMSP Spitalul raional Teleneqti, in conformitate cu art. 10, 16 al Legii R.

Moldova cu privire la Protec{ia Civild nr. 27 I-XIJI din 9 noiembrie 1994, avdnd in vedere pct. 2, 3 , 4

ale Dispoziliei nr.9l2 din 08.04.2020 a Comisiei pentru Situafii Excepfionale a raionului Teleneqti,

|indnd cont de necesitatea stringentE de acliune pentru tratarea qi prevenirea rdsp6ndirii infecliei
Covid-19 pe teritoriul raionului, comisia

DISPUNE:
1. Se ia act de raportul Consiliului de administrare a fondurilor colectate la contul de donalii

voluntare pentru prevenirea qi combaterea virusului Covid-l9, parte componentd a prezentci
dispozilii.

2. Se ia act de necesitatea alocdrii sttplirnentare a sumei de 25240 lei din contul de dona{ii
voluntare pentru acoperirea costurilor de suplinire cu 3 sisteme de oxigenarea cu debitmetru standard
qi 3 prize 02 externe a sistemului de oxigenare din cadrul Secliei Boli Contagioase Covid-19 a IMSI,
Spitalul raional Teleneqti.

3. Se proplrne PreEedintelui raionului de a aloca prin dispozifie rnijloacele financiare dir.r

contul de donalii voluntare in mdrime de 25240 lei. pentrr.r acoperirea costurilor de suplinire cu 3

sisteme de oxigenarea cu debitmetru standard Ei 3 prize 02 externe a sisternului de oxiger-rare din
cadrul Secliei Boli Contagioase Covid-19 a IMSP Spitalul raional TeleneEti.

4. Directorul IMSP Spitalul raioual TeleneEti va valorifica mijloacele financiare nominalizate,
strict, in confolmitate cu solicitarea din demers Ei va raporta ulterior Comisiei pentru Situalii
Exceplionale a raionului TeleneEti despre execntarea prevederilor dispoziliei date.

5. Prezenta dispozilie intr'6 in vigoare din momentul emiterii Ei se publicd pe pagina oficiald a

Consiliului raional Teleneqti.
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