
DISPOZITIA PRIMARULUI
РАСПОРЯЖЕНИЕ IIРИМАРА
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Cu privire la completarea fondului de rezervб
al bugetului municipal Bnlti qi redistribuirea
lui in sсорul combaterii ;i prevenirii rйspffndirii COVID-l9

Сопfоrm prevederilor lit.x), alin.(l), жt.29 al Legii пr.436 privind administra}ia publicё
lосаlй, Legii cu privire la proteclia civilй nr.271-XIII din 09.11.1994, Hotйririi Parlamentului
RePublicii Moldova nr.55 din |7.0З.2020 privind declararea stйrii de urgепtё, HotбrArilor
Comisiei nalionale extraordinare de sйпйtаtе publicй, Dispoziliilor Comisiei pentru Situalii
Exceplionale а Republicii Moldova, Deciziilor Comisiei pentru Situa{ii Exceplionale а
municipiului Вёl!i, Dispozitiei Primarului municipiului Balfi пr.75 din 10.03.2020 privind luarea
mбsurilor in vederea prevenirii rёspAndirii infecliei de coronavirus (2019-nCov), 9i in scopul
asigurйrii mйsurilоr de profilaxie Ei de prevenire а transmiterii infecliei CovID-19,_

1. Se completeaz6 fondul de rеzеrvё al bugefului muncipal Balli pentru anul 2020 cu Suma
de 1 200,0 mii lei, din contul soldului mijloacelor Ьйпе;ti format la 01.01 .2020, in urma
executйrii bugetului municipal pentru anul 201 9.

2. Se redistribuie din fondul de rеzеrчй al bugetului muncipal Bёlli pentru anul 2020 suma
de 1 200,0 mii lei (сопfоrm anexei).

4.

5.

J.

Controlul asupra executбrii prezentei dispozi{ii

Precizйrile bugetului muncipal Вёlli pentru anul 2020 сопfоrm pct. 1 Ei pct. 2 а1

dispoziliei sё se prezinte spre арrоьаrе consiliului municipal Вёlli 1а qedinla ultеriоаrё.

Instituliile bugetare vor asigura gestionarea mijloacelor financiare distribuite, сопfоrm
destina{iei, cu prezentarea rароаrtеlоr privind utilizarea acestora.
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Nr.
d/o

Denumirea
institutiei Ьugеtаrе

Destina{ia aloca{iilor
Suma,
mii lei

1 Рrimйriа municipiului Вйlli

Achitarea serviciilor de transportare а

personalului medical conform Deciziei
Comisiei pentru Situalii Exceplionale а

municipiului Вёlli nr. 7 din 27.0З.2020.

600,0

2.

Direc{ia Generali Asisten!б
Socialб qi ProtecJia Familiei
muп. Вйlli

Рrосurаrеа pachetelor alimentare pentru
persoanele in etate qi cu dizabilitйli, ;i
pentru veteranii Marelui Rйzboi pentru
Арйrаrеа Patriei сопfоrm Deciziei Comisiei
pentru Situalii Exceplionale а municipiului
Вёlli nr.9 din 31.03.2020.

600,0

Total 1 200,0


