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DISPOZITIE nr. 3O
din 10 martie2020

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare
pentru lichidarea consecinfelor calamit6{ii naturale
in cazul IP gimnaziul ,,Anton Moraru, din s. pistruieni

in scopul lichid6rii consecinfelor calamitdgii

naturale inregist rate la data de

24.02.2020 provocate de vintul puternic care a deteriorat acoperiqul Iinstituliei
Publice gimnaziul ,,Anton Moraru" din s. Pistruieni gi asigurarea ieludrii in termeni
restrdnqi a procesului educalional in cadrul edificiului dat, examin6nd actul de
constatare a pierderilor cauzate de calamitdlile naturale din data de 24.02.2020
intocmit de primarul c. Pistruieni (Preqedinte al Comisiei locale pentru situalii
excepfionale ), coordonat cu qeful Secliei Situalii Excep{ionale Telen.qii qi aprobat de
Preqedintele raionului (Preqedinte al Comisiei raionale pentru situalii exceplionale),
Procesul Verbal nr.0l din 25.02.2020 al Comisiei pentru situalii exceplionale a
comunei Pistruieni, Hotir6rea nr. Il4 din 28.02.2020 a Comisiei raionaie pentru
situalii exceplionale qi demersurile nr. 67 din 25.02.2020 din partea Primarului c.
Pistruieni ;i respectiy nr. 484 din 24.02.2020 din partea managerului I.P. gimnaziul
,,Anton Moraru" din s. Pistruieni, conform prevederilor pct. 5 lit, ,,€r,, $i pct. g din
Regulamentul privind constituirea qi utilizarea mijloacelor fondului de iezervd al
Consiliului Raional, aprobat prin Decizia nr, lllO din 20 februarie 2014 in temeiul
art.53, alin. 1 lit. ,,m" qi art. 54 al. (1) al Legii nr,43612006 privind administra{ia

publicd 1oca15, emit

DISPOZIIIA:

,

.

1.Se alocd I.P. gimnaziul,,Anton Moraru" din s.

Pistruieni mijloace financiare

in sumd de 50000 (cinci zeci mii) lei, din fondul de rczew[ al Consiliului raional

pentru acoperirea costurilor de reconstrucfie a acoperiqului gimnaziului nominalizat
care a avut de suferit in urma calamitdlii naturale provocat6 de vintul puternic din
data de 24.02.2020.
2. $eful Direcliei Finanle in comun cu managerul I.P. gimnaziul ,,Anton
Moraru" din s. Pistruieni, conform atribuliilor de funcfie, vor intreprinde mdsurile ce
se impun pentru executareaprezentei dispozilii in termen proximi.
3. Secretarul Consiliului raional va
la cunoqtinla consilierilor, la
urmdtoarea qedintl a consiliului raional,
tei dispozilii.
4. Controlul asupra executdrii di
asum.
Pregedintele raionului
Ex. S. Laztu
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