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DISPOZITIE nr. 13

din 17 februarie 2021

Cu privire la instituirea Comisiei

in conformitate cu prevederile art. 54 al Legii nr. 43612006 privind administra{ia
public[ local[, cu modificlrile gi completlrile ulteriore, Deciziei Consiliului raional nr.
5/2I din 8 septembrie 2020 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind orgarizarea
gi funclionarea Direcgiei economie gi infrastructuri", in scopul examinlrii volumelor de
lucrlri penfiu elaborarea devizelor de cheltuieli la reparaliile capitale/curente a clSdirilor
instituliilor bugetare din subordinea Consiliului raional qi a drumurilor publice locale de
interes raional din raionul Strdqeni, finanlate din mijloacele bugetului raional penffu
anul 2021, emit prezenta DISPO ZIIIE:

1. Se instituie Comisia pentru examinarea volumelor de lucrdri pentru elaborarea
devizelor de cheltuieli la reparafiile capitale/curente a clSdirilor institugiilor bugetare din
subordinea Consiliului raional gi a drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Str[qeni, finan{ate din mijloacele bugetului raional pentu anul 2021, in
urmdtoarea componenf 6 :

TAMACruC Pavel - preEedinte al raionului
CROITOR Vladislav - vicepreqedinte al raionului
SinnU Nicolae - gef al Secfiei construcfii, urbanism qi infrastructuri din

cadrul Direcliei economie gi infrastructurl
- specialist principal al Secfiei construclii, urbanism gi

infrastuctur[ din cadrul Direcfiei economie qi infrastructurI
- specialist principal al Secfiei construcfii, urbanism gi

infrastructurl din cadrul Direcfiei economie gi infrastructur[
$AITAN Mihail - specialist principal din cadrul Serviciului agriculturd, relafii

funciare, cadastru gi patrimoniu din cadrul Direcliei economie
qi infrastructur[

Directorul instituliei respective
Primarul localitdfii respective.

2. Se pune in sarcina Comisiei:
- examinarea volumelor de lucriri pentru elaborarea devizelor de cheltuieli la reparagiile
capitale/curente, cu ieqiri in teritoriu.

3. Controlul asupra executdrii prevederilor prezentei dispozifii se pune in seama
pregedintelui raionului (P.Tamaciuc).

4. Prezenta dispozilie intri in vigoare la data includerii in Registrul de stat al actelor
locale.
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