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REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINET

пr.524l02l1-|9
din 20.05.20l7

DECIZIE пr.
din

20ll7

Cu privire la пumйrul-limitй а autoturismelor
de serviciu gi parcursul-limitй апuаl pentru un
autoturism din cadrul Consiliului raional Edine1

in scopul asigurйrii optime а аutоritйlilоr administraliei publice locale

din
raionul Edine! cu autoturisme de serviciu, reglementйrii utilizёrii autoturismelor qi
optimizйrii cheltuielilor bugetare, prevбzute in aceste scopuri, in temeiul Hotйririi
Guvernului Republicii Moldova пr. |404 din 30. Т2.2005 privind reglementarea
utilizйrii autoturismelor de serviciu de сёtrе autoritйlile administraliei publice,
Hotйririi Guvernului Republicii Moldova nr.l33 din 20.02.20|3 cu privire 1а
modificarea, completarea 9i аЬrоgаrеа uпоr hotйriri ale Guvernului, in conformitate
cu аrt.43, alin. (1), lit. (а) qi art.46, alin. (1) din Legea Republicii Моldочапr.4Зб
din 28.|2.2006 privind administralia publicй localй, Consiliul raional Edine{

DECIDE:
1.

Se

stabile9te, сd preqedintele raionului, vicepreqedin{ii raionului, gefii
subdiviziunilor consiliului raional чоr fi asigurali cu transport de serviciu, pentru
indeplinirea atribu{iilor funclionale ale acestora, in limitele alocaliilor aprobate

pentru intrelinerea lui, сопfоrm поrmеlоr de deservire, specificate in anexa пr.1.
2. Se арrоЬй parcursul-limitй anual(mii km) pentru uп autoturism din subordinea
Consiliului raional, сопfоrm anexei пr.2.
3. Pentru deplasбri in teritoriul republicii, funclionarilor publici din cadrul aparatului

pre;edintelui raionului qi subdiviziunilor Consiliului raional li se pot pune la
dispozilie autoturismele de serviciu, cu prezentarea foii de deplasare de сйtrе
solicitanli, in care чоr fi indicate punctele de destinalie qi durata deplasйrii.
4. Deplasйrile funclionarilor publici peste hotarele republicii cu transport de serviciu
se permite cu autorizarea Prim-ministrului sau а viceprim-ministrului responsabil
de domeniul respectiv.

5. Se interzice utilizarea mijloacelor bugetare pentru аrепdаrеа autoturismelor, in
scopul deplasйrii func{ionarilor peste hotarele !6rii.
6. Preqedintele raionului, 9efii subdiviziunilor Consiliului raional vоr purta
rйsрuпdеrе реrsопаlё pentru indeplinirea prezentei decizii.
7. Se abrogб urmбtоаrеlе decizii ale Consiliului raional:

-

пr.9/8 din 24.|2.2015 "Cu privire la modificarea deciziei Consiliului
raional пr.2419 din 26 iunie 20|6";
пr.5l4-З din 26.08.20|5 "Cu privire la modificarea uпоr decizii аlе
Consiliului rаiопаl Edine!";
nr.45l2l din 19.0З.2015 "Cu privire la unele modificбri ?n decizia
Consiliului raional Edine{ пr.2419 din 26.06.20|3";
пr.2419 din 26.06.201З "Cu privire la numйrul-limi
serviciu qi parcursu1-limitй anual pentru uп
шшшпшшt
consiliului raional Edinet.

с ,ir

pTin transmiterea copiei:
8. Prezenta decizie se aduce 1а cunoqtin!й

- Pregedinteluiraionului;
_ oficiului Teritorial Edine! al Cancelariei de Stat;
- Direcliilor Consiliului raional Edine!,
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пr.

diп

NORMELE DE DESERVIRE

cu transport de serviciu а perýonalului din subdiviziunile
Consiliului raional gi Aparatului Pre;edintelui rаiопului

d/o

l
2.

з.
4.
5.

6.
,7,

Normo de deservire са traпsport

Реrsоапеlе oJiciale

л/r.

presedinte al raionului
V cepresedinti ai raionului
D rectia Finante
Direc{ia Agriculturй, Rela{ii Funciare
si cadastru
Direc{ia Educalie а Consiliului raional
Edinet
Direc{ia Asisten{6 Socialй 9i Proteclie
а

un

automobil aflat la balanta institutiei
Trei automobile aflate la balanta institutiei
un automobil aflat la balanta institutiei
Dоuй automobile aflate la balanla instituliei
Patru automobile aflate la balan{a instituliei

Douй automobile aflate la balan{a instituliei

Familiei

Direc{ia Construc{ii, Gospodёrie
Соmuпаli, Drumuri, Privatizare 9i
Postprivatizare

Un automobil aflat la balanla institu{iei

secretarul consiliulai raioпal Еdiп е|
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Valerian CIOBANU
Апеха пr,2
la decizia Сопsiliului rаiопаl Ediпetr
2017

пr. diп

parcursul-Iimitй апuаl
репtru uп autoturizm (mii km) din subordinea Consiliului rаiопаl
Nr.
d/o
2.
3.

4.
5.

6.
"7,

Persoanele oJiciale

Parcursal-Limitd апааl (mii km)

presedinte al raionului
Vicepresedinti ai raionului
Directia Fiпапtе
Directia Agricultur6, Relatii Funciare si Cadastru
Directia Educatie а consiliului raional Edinet
Directia Asistentй socialй si protectie а Familiei
Direc{ia Construc{ii, Gospodйrie Соmuпаlй,
Drumuri, Privatizare ýi Postpriv atizarc

Secretarul Coпsiliului raioпal Еdiпе|
сопtrаsеmпаt:
Vicepre;ediпtele

rаiопului

Й

70
30
20

20
48
25
20

IОП

SAMSON

Valeriaп CIOBANU

