
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

PRE$EDINTELE RAIONULUI CIMI$LIA

DISPOZITIE

din 10 martie?O2l nr.24 -d

Cu privire la delegarea echiPei
raionului Ia Campionatul Republicii
Moldova, seniori in lupte libere

in conformitate cu art. 54 din Legea nr.43612006 privind administra{ia publica

local[, Hot[rflrea Guvemului rr.1,55212002 pentru aprobarea Notmelor financiare pentru

activitatea sportiva, Regulamentul de otgarlrzare qi desfbqurare a Campionatului Republicii

Moldova de lupte libere, rezewat categoriei de vArst6 lJ-23, seniori (an. 1998 '2002),
Decrzianr. 06/06 din 10 decembrie 2020 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru

anul 2021 gi inhu implementarea Calendarului acliunilor sportive pentru anvl 2021,

DISPUN:

1. Se aprobl componenla echipei raionului Cimiglia pentru participarea la

Campionatului Republicii Moldova la lupte libere, rezervat seniorilor, care se va desfrqru'a

in perioada 11-14 martie 2}2t,1a edificiul sportiv al Centrului Sportiv de Preg[tire a

Lotului Nalional ( mun. Chiginiu, bd. DecebalT2l2), dupi cum vtrrreazd:

Gorodelchii Vadim - sportiv;
Graur Pavel - sportiv;
Balan Lilian - sportiv;
Demian lon - sportiv;
Matei Chiril - antrenor.

2. Se aprobd Devizul de cheltuieli cu privire la delegarea echipei, confotm anexei

nr. 1.

3. Se stabileEte ca, sursele financiare previzute in anexa nr,l sd fie alocate din

contul mijloacelor prevlzute in bugetul aparatului preqedintelui'
4. Serviciul Contabilitate va aloca sursele financiare necesare pentru participare la

Campionatul Republicii Moldova, conform anexei nr.1.
5. Executarea prezentei dispozilii i se at'ibuie dlui Stini Victor, specialist principal,

Seclia Cultur6, Tineret Ei Sport.
6. Prezenta dispozilie se aduce la cunoqtin![ public[ prin publicare pe pagina

oficial6 a Consiliului raional Cimiqlia )v.utr.-U11ilgdd1gld qi in registrul actelor locale

rv r..v-yy: $ gte kr c a ls.,gtl,'. nld,.

Prepedintele
raionului CimiElia Mihail 016rescu



Anexa nr. I

La Dispozilia preqedintelui nr. 24-d din l0 martie 2021

DEVIZUL DE CHELTUIELI
pentnr participarea echipei sportive a raionului cimiElia

lJCampionatul Republicii Moldova la lupte libere, rezewat

categoiiei de virsti tJ-23, seniori, perioada 1l-14'03'2021

I. Cheltuieli de transPort
Or. Cimiqlia - mun. Chiginau (tur-retur), 1 persoan[ x 

ll. Cazarea
1 persoanS

III. Alocafii de hranl:
I persoan[ 
3 persoane 

IV. Taxa de participare (cotizalia de membru)
4 persoane 

TOTAL: 




