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REPUBLICA MOLDOVA

CONSILruL RAIONAL CIMI$LIA
PRE$EDINTELE RAIONULUI CIMI$LIA

DISPOZITIE

din /,9 i,h- 2020

Cu privire la instituirea comisiei
de evidenfi qi evalu^re a cadourilor

in conformitate cu art.54 din Legea rc.43612006 privind administralia public[
local[, art.16 din Legea integrittrfii nr.8212017, art.l l al Legii nr.2512008 privind Codul de

conduitd al func{ionarului public, Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor
aprobat prin Hotlrdrea Guvernului nr.ll6l2020 privind regimul juridic al cadourilor,
preqedintele raionului DISPUN:

1. Se instituie comisia de eviden{6 qi evaluare a cadourilor oferite din polite}e sau

cu prilejul anumitor acfiuni de protocol persoanelor care defin funcfii de demnitate publicd
qi funcfionarilor publici din cadrul aparatului preqedintelui, directiilor, secfiilor Consiliului
raional Cimiqlia:

Preqedintele comisiei: Grosu Ghenadie - vicepreqedintele raionului;
Secretarul comisiei: Bulat Tatiana - contabil-Eef, aparatul preqedintelui;
Membru comisiei: Vasluian Mariana - specialist principal,aparatul preqedintelui;

Membrii supleanfi ai comisiei:
Jucovscaia Polina - vicepreqedinte al raionului;
Spinu Vasile - specialist principal, Direc{ia economie Ei atragerea investi{iilor;
Lupuqor Liudmila - specialist principal, Secfia administratie public6.

2. Se numeqte dna Bulat Tatiana, contabil-qef, aparatul preqedintelui, responsabild
de eviden{a Registrului de eviden!6 a cadourilor admisibile qi de Registrul de eviden{d a

cadourilor inadmisibile, qi de plstrarea cadourilor trecute in proprietatea Consiliului
raional Cimiqlia.

3. Se stabileqte cI cadourile trecute in proprietatea Consiliului raional Cimiqlia vor
fi expuse qi pdstrate in biroul arhivei contabilitdlii din clIdirea Consiliului raional CimiElia,
etajul II.

4. Conducltorii subdiviziunilor in mod obligatoriu vor asigura instituirea Comisiilor
de evidenfd Ei evaluare a cadourilor in cadrul entitI]ilor pe care le conduc.

5. Prezenta dispozifie se aduce la cunogtinld angajafilor din cadrul aparatului
preqedintelui, direcfiilor, sec{iilor Ei subdiviziunilor subordinate Consiliului raional, sub

semnltur[.
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6. Controlul executdrii prezentei dispozi(ii se atribuie dlui Grosu Ghenadie'

vicepreqedintele raionului.
7. Prezenta dispozifie se aduce la cunoqtinld public[ prin publicare pe pagina

oficiall a Consiliului raional Cimiqlia www.raioncimislia.md qi in registrul actelor locale

1y112.'rv-,gg[e-l.q"q"a-[e-g9y.q1-d.

Pregedintele
raionului Cimiqlia Mihail Oltrrescu




