
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PREŞEDINTELE RAIONULUI CIMIŞLIA
*> *>

D I S P O Z I Ţ I E

din 04 februarie 2021 nr. 15-d

Cu privire la delegarea echipei raionului 
la Campionatul Republicii Moldova, seniori în lupte 
libere, ediţia 2021

în conformitate cu art.54 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică 
locală, Hotărîrea Guvernului nr. 1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru 
activitatea sportivă, Regulamentul de organizare şi desfăşurarea a Campionatului 
Republicii Moldova de lupte libere rezervat seniori, Decizia nr.06/06 din 10 decembrie 
2020 cu privire la aprobarea bugetului raionalpentru anul 2021, întru implementarea 
Calendarului acţiunilor sportive pentru anul 2021, DISPUN:

1. Se aprobă componenţa echipei raionului Cimişlia, pentru participarea la 
Campionatul Republicii Moldova la lupte libere, rezervat seniorilor, care se va desfăşura 
în perioada 04-07 februarie 2021, la edificiul sportiv al Centrului Sportiv de Pregătirea 
lotului Naţional (mun. Chişinău, bd Decebal 72/2), după cum urmează:

Gheorghe Cîrlan -  sportiv;
Ştefan Ciubotarii -  sportiv:
Chirii Matei -  antrenor.
2. Se aprobă Devizul de cheltuieli cu privire la delegarea echipei, conform anexei

nr. 1.
3. Se stabileşte că resursele financiare prevăzute în anexa.nr. 1 vor fi alocate din 

contul mijloacelor prevăzute în bugetul aparatului preşedintelui.
4. Dna Bulat Tatiana, şef serviciu, contabil-şef. Serviciul Contabiliate, va aloca 

sursele financiare necesarepentru participarea la Campionatul Republicii Moldova, 
conform anexei nr.l

5. Executarea prezentei i se atribuie dl Stînă Victor, specialist principal. Secţia 
Cultură, Tineret şi Sport.

6. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă persoanelor vizate şi se publică în 
Registrul de stat al actelor locale.

Preşedintele 
raionului Cimişlia



Anexa nr. 1
la Dispoziţia nr.l5-d din 04 februarie 2021

DEVIZUL DE CHELTUIELI
pentru participarea echipei sportive a raionului Cimişlia 

la Campionatul Republicii Moldova la lupte libere, seniori, 
în mun Chişinău. în perioada 04 - 07 februarie 2021

I. Cheltuieli de transport:
or.Cimişlia -  mun. Chişinău (tur-retur). 3pers. 

II Cazarea:
3 pers. x 

III Alocaţii de hrană:
3 pers. x 4 zile 

IV Taxa de participarea (cotizaţia de membru)
2 pers. 

TOTAL: 




