REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.01
03.01.2011
„Cu privire la autorizarea Î.I „Donica Maria”
pentru activitatea comercială”.
Examinînd cererea şi materialele prezntate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova
nr436-XVI din 28.12.2006 art.29 (1) lit.к),Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din
23.02.1996 „Cu privire la comerţul interior”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.517
din 18.09.1996”Cu privire la aprobarea regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ în pieţele din
R.Moldova, decizia consiliului satului Mateuţi, Rezina nr.8/2, din 14.12.2010 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe
anul 2011”, şi 8/8 „Cu privire la împuternicirea primarului pentru a aproba orarul de lucrul a
întreprinderilor de comerţ”
DISPUN:
1. Se autorizează Î.I. „Donica Maria”
pentru desfăşurarea în continuare a activităţii
comerciale a băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a berei
prin intermediul
magazinului-mixt cu următorul program de activitate:
De la 7-00 pînă la 22-00
Fără întrerupere
Fără zi de odihnă.
2. Se obligă agentul economic Î.I. „Donica Maria”să achite în bugetul primăriei taxa de
amplasare în teritoriu suma de 1800 lei
3. Prezenta dispoziţie este valabilă 01.01.2012

Primarul satului

M.Mîrzenco

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ Nr._______________2011

DISPOZIŢIA nr.02
din 10 ianuarie 2011
„Cu privire la autorizarea Î.I.
„Victoria Donica” pentru activitatea
comercială”.
Examinînd cererea şi materialele prezntate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova
nr436-XVI din 28.12.2006 art.29 (1) lit.к),Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din
23.02.1996 „Cu privire la comerţul interior”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.517
din 18.09.1996”Cu privire la aprobarea regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ în pieţele din
R.Moldova, deciziile consiliului satului Mateuţi, Rezina nr.8/2 din 14.12.2010 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe
anul 2011” şi 8/8 „Cu privire la împuternicirea primarului pentru a aproba orarul de lucrul a
întreprinderilor de comerţ”
DISPUN:
1. Se autorizează Î.I. „Victoria Donica”desfăşurarea în continuare a activităţii comerciale a
băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun ,a berei prin intermediul magazinului –bar cu
următorul program de activitate:
De la orele 8-00 pănă la 23-00 în zilele de luni, marţi, mercuri şi joi;
De la 8-00 pînă la 24 în zilele de vineri, sîmbătă, şi duminică;
Întrerupere de la 13-16.
Fără zi de odihnă.
2. Se obligă agentul economic Î.I. „Victoria Donica” să achite în bugetul primăriei taxa de
amplasare în teritoriu suma de 2000 lei
3. Prezenta dispoziţie este valabilă pînă la 01.01.2012.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ Nr._______________2011

DISPOZIŢIA nr.03
din 13 ianuarie 2011
„Cu privire la autorizarea Î.I.
„Tihon Victor” pentru activitatea
comercială”.
Examinînd cererea şi materialele prezntate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova
nr436-XVI din 28.12.2006 art.29 (1) lit.к), Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din
23.02.1996 „Cu privire la comerţul interior”, Titlul VII al Codului Fiscal „Taxele locale”
deciziile consiliului satului Mateuţi, Rezina nr.8/2 din 14.12.2010 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe anul 2011”
şi 8/8 „Cu privire la împuternicirea primarului pentru a aproba orarul de lucrul a întreprinderilor
de comerţ”
DISPUN:
1. Se autorizează Î.I. „Tihon Victor”desfăşurarea în continuare a activităţii comerciale a
băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a berei prin intermediul magazinului
alimentar cu următorul program de activitate:
De la 8-00 pînă la 21-00
Fără întrerupere
Fără zi de odihnă.
2. Se obligă agentul economic Î.I. „Victor Tihon” să achite în bugetul primăriei taxa de
amplasare în teritoriu suma de1800 lei
3. Prezenta dispoziţie este valabilă pînă la 01.01.2012.

Primarul satului

M.Mîrzenco

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ Nr._______________2011

DISPOZIŢIA nr.04
din 13 ianuarie 2011
„Cu privire la autorizarea Î.I.
„Tihon Victor” pentru activitatea
comercială”.
Examinînd cererea şi materialele prezntate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova
nr436-XVI din 28.12.2006 art.29 (1) lit.к), Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din
23.02.1996 „Cu privire la comerţul interior”, Titlul VII al Codului Fiscal „Taxele locale”
deciziile consiliului satului Mateuţi, Rezina nr.8/2 din 14.12.2010 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe anul 2011”şi
8/8 „Cu privire la împuternicirea primarului pentru a aproba orarul de lucrul a întreprinderilor de
comerţ”
DISPUN:
1. Se autorizează Î.I. „Tihon Victor”desfăşurarea în continuare a activităţii comerciale a
băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a berei prin intermediul cafenelei cu
următorul program de activitate:
De la 18-00 pînă la 24-00
Fără întrerupere
Zi de odihnă - luni.
2. Se obligă agentul economic Î.I. „Victor Tihon” să achite în bugetul primăriei taxa de
amplasare în teritoriu suma de1800 lei
3. Prezenta dispoziţie este valabilă pînă la 01.01.2012.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2010

DISPOZIŢIA nr.05
13.01.2011
„Cu privire la autorizarea SC
„MARCAPROVIZ” SRL pentru activitatea
comercială”.
Examinînd cererea şi materialele prezntate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova
nr436-XVI din 28.12.2006 art.29 (1) lit.к),Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din
23.02.1996 „Cu privire la comerţul interior”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.517
din 18.09.1996”Cu privire la aprobarea regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ în pieţele din
R.Moldova, decizia consiliului satului Mateuţi, Rezina nr.8/2 din 14.12.2010 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe
anul 2011”şi 8/8 „Cu privire la împuternicirea primarului pentru a aproba orarul de lucrul a
întreprinderilor de comerţ”
DISPUN:
1. Se autorizează SC „MARCOPROVIZ”SRL desfăşurarea în continuare a activităţii
comerciale a băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun , a berei prin intermediul de
bodeagă cu următorul program de activitate:
De la 16-00 pînă la 4-00
Fără întrerupere
Fără zi de odihnă.

2. Se obligă agentul economic SC „MARCAPROVIZ” SRL să achite în bugetul primăriei
taxa de amplasare în teritoriu suma de1800 lei
3. Prezenta dispoziţie este valabilă pînă la 01.01.2012.
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2009

DISPOZIŢIA nr.06
13.01.2011
„Cu privire la autorizarea SC
„MARCAPROVIZ” SRL pentru activitatea
comercială”.
Examinînd cererea şi materialele prezntate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova
nr436-XVI din 28.12.2006 art.29 (1) lit.к),Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din
23.02.1996 „Cu privire la comerţul interior”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.517
din 18.09.1996”Cu privire la aprobarea regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ în pieţele din
R.Moldova, decizia consiliului satului Mateuţi, Rezina nr.8/2 din 14.12.2010 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe
anul 2011”şi 8/8 „Cu privire la împuternicirea primarului pentru a aproba orarul de lucrul
pentru întreprinderile de comerţ”
DISPUN:
1. Se autorizează SC „MARCOPROVIZ”SRL desfăşurarea în continuare a activităţii
comerciale a băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a berei prin intermediul
magazinului alimentar cu următorul program de activitate:
De la 7-00 pînă la 22-00
Fără întrerupere
Fără zi de odihnă.
2. Se obligă agentul economic SC „MARCAPROVIZ” SRL să achite în bugetul primăriei
taxa de amplasare în teritoriu suma de1800 lei
3. Prezenta dispoziţie este valabilă pînă la 01.01.2012.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2009

DISPOZIŢIA nr.07
19.01.2011
„Cu privire la autorizarea Î.I „Ion Ţugui”
pentru activitatea comercială”.
Examinînd cererea şi materialele prezntate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova
nr436-XVI din 28.12.2006 art.29 (1) lit.к),Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din
23.02.1996 „Cu privire la comerţul interior”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.517
din 18.09.1996”Cu privire la aprobarea regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ în pieţele din
R.Moldova, deciziile consiliului satului Mateuţi, Rezina nr.8/2 din 14.12.2010 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe
anul 2011”şi 8/8 „Cu privire la împuternicirea primarului pentru a aproba orarul de lucrul a
întreprinderilor de comerţ”.
DISPUN:
1. Se autorizează Î.I. „Ion Ţugui” pentru desfăşurarea în continuare a activităţii comerciale
a băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a berei prin intermediul magazinului-mixt
cu următorul program de activitate:
De la 7-00 pînă la 23-00
Fără întrerupere
Fără zi de odihnă.
2. Se obligă agentul economic Î.I. „Ion Ţugui”să achite în bugetul primăriei taxa de
amplasare în teritoriu suma de 2000 lei
3. Prezenta dispoziţie este valabilă 01.01.2012

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

“______ “ din._______________2010

DISPOZIŢIA nr.08
din 19 ianuarie 2011
„Cu privire la alocarea surselor financiare”
În temeiul art.29 alin (1) lit.f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, art.8 p.11 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din
16.10.2003 privind finanţele publice locale,decizia consiliului satului Mateuţi nr.8/3 din
14.12.2010 „Aprobarea bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011”,decizia Consiliului raionului
Rezina nr.5/8 din 16.12.2010 „Cu privire la pregătirea şi desfăşurarea lucrului de luare în
evidenţă militară a tinerilor născuţi în anul 1995 de către SAM Rezina”
DISPUN:
1. Se alocă 336 lei pentru cheltuelile de transport la deplasarea cetăţenilor născuţi în
anul 1995 la comisia medico- militară şi investigaţii pe data de 18.01.2011-25.01.2011
(Lista se anexează.)
2. Se pune în seama contabilului-şef alocarea surselor financiare conform legislaţiei în
vigaore.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr. 9
din 27 ianuarie 2011
„Cu privire la efectuarea măsurilor biotehnice de
reglare numerică a prădătorilor în contextul
profilaxiei împotriva răspăndirii epizootiilor şi rabiei”
În conformitate cu art.29(1) lit.x) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, art.33 şi 37 lit.b) al Anexei nr.1 la Legea Regnului Animal
DISPUN:
1. Pentru a minimaliza starea epizootică şi răspîndirea rabiei, în conformitate cu prevederile
art.33 şi 37 lit.b) al Anexei nr.1 la Legea Regnului Animal se permite nimicirea în
decursul întregului an a ciorilor sure, coţofenelor, precum şi a cîinilor şi pisicilor
vagabonde, depistate la o distanţă mai mare de 200 m de periferia s.Mateuţi.
2. Responsabil de îndeplinirea măsurilor menţionate, tehnica securităţii, se numeşte
conducătorul grupului primar al vînătorilor şi pescarilor pe satul Mateuţi dul Ion
Breslavschi

Primar

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA Nr. 11
Din 03 februarie 2011
„Cu privire la alocarea surselor financiare
pentru deplasarea şi participarea elevilor
la olimpiadele raionale ”

În conformitate cu art.29 p.1 lit.f) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, art.8 p.5 al legii Republicii Moldova nr.397-XV din
16.10.2003 privind finanţele
publice locale, decizia consiliului nr.8/3 din 14.12.2010
„Aprobarea bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011, nr.26 din 02.02.2011,27 din 03.02.2011 al
directorului şcolii medii Mateuţi
DISPUN:
1. De alocat 232 lei pentru deplasarea şi participarea elevilor la olimpiadele raionale.
Lista se anexează.
2. De alocat 174 lei pentru deplasarea şi participarea elevilor la campionatul raional la tenis
de masă şi şah închinate Aniversării a 516 ani de la atestarea or.Rezina.
Lista se anexează.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA 12
Din 09 februarie 2011
„Cu privire la instituirea comisiei de selectare
a terenurilor proprietate privată(loturi de pe
lîngă casă, grădini) şi trecerea lor în intravelanul
localităţii s.Mateuţi”.
În baza art.29, alin (1) lit.s) al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică
locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,art.39 al Cpodului Funciar modificat prin Legea Republicii
Moldova nr.209 din 16.07.2010, întru executarea circulaţiei Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
a Republicii Moldova nr. 36/01-06/2573 din 16.12.2010 referitor la implimentarea art.39 din
Codul Funciar
DISPUN:
1. Se institue comisia de selectare a terenurilor proprietate privată (loturi de pe lîngă casă,
grădini) şi trecerea lor in intravelanul localităţii s.Mateuţi, Rezina în următoarea
componenţă:
Preşedintele comisie Ursachi Valentina, specialist în reglamentarea regimului funciar;
Membrii comisiei:
1. Nicolai Vasile Ion – consilier;
2. Donţu Vladimir Timofei - manager SRL „Forever”
3. Ştirbu Elena Ion – specialist în perceperea fiscală;
4. Adaşan Ana Elifer – profesoară ŞM Mateuţi, consilier;
5. Celpan Maria Anatolie - asistentă medicală, consilier.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

“______ “ din._______________2009

DISPOZIŢIA nr.13
din 09 februarie 2011
„Cu privire la convocarea şedinţei
extraordinare a consiliului satului
Mateuţi, Rezina”.
În temeiul art.16 (1),(5) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală
DISPUN:
1. Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului satului Mateuţi, Rezina pe data de
13.02.2011 în incinta clădirii primăriei satului Mateuţi, cu începere la orele 14-00.
ORDINEA DE ZI:
1. Distribuirea fondului disponibil
Informează: primarul satului M.Mîrzenco.
2. Cu privire la modificarea hotarului intravelanului satului Mateuţi
Informează: specialistul în reglamentarea regimului funciar V-a Ursachi.
3. Aprobarea listei persoanelor social-vulnerabile.
Informează: asistentul social Ala Nicolai
4. Aprobarea comisiei pentru efectuarea vizitelor la domiciliu la ajutorului social.
Informează: asistentul social Ala Nicolai
5. Cu privire la organizarea lucrărilor publice remunerate în teritoriul primăriei Mateuţi în
2011.
Informează: primarul satului M.Mîrzenco
6. Cu privire la selectarea terenului pentru amplasarea turnurilor de apă.
Informează: specialistul în reglamentarea regimului funciar V-na Ursachi.
7. Cu privire la modificarea terenului „Fondul apelor” cu nr.cadastral 6727202 244.
Informează: specilistul în reglamentarea regimului funciar V-na Ursachi.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011
La nr._____din ___________2011

DISPOZIŢIA nr.14
din 14 februarie 2011.
„Cu privire la alocarea surselor financire”
În conformitate cu art.29 p.1 lit.f) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, art.8 p.5 al legii Republicii Moldova nr.397-XV din
16.10.2003 privind finanţele
publice locale, decizia consiliului nr.8/3 din 14.12.2010
„Aprobarea bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011
DISPUN:
1. Se alocă 500 lei pentru organizarea şi petrecerea sărbătorii tradiţionale „Întîlnirea cu
absolvenţii care şi-au încheiat studiile cu 25, 20, 15 şi 10 ani în urmă în ŞM Mateuţi” pe
data de 19.02.2011
Planul de lucrul şi devizul de cheltueli se anexează.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.15
din 01.03.2010
„Cu privire la alocarea surelor financaire”
În temeiul art.29 alin (1) lit.f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, art.8 p.6 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din
16.10.2003 privind finanţele publice locale,decizia consiliului satului Mateuţi nr.8/3 din
14.12.2010 „Aprobarea bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011”,planul de lucrul, devizul de
cheltueli
DISPUN:
1.Se alocă 3410 lei pentru procurarea cadourilor angajatelor ŞM Mateuţi, grădiniţă, primărie,
casa de cultură, bibliotecă pentru sărbătoarea de 8 martie.
2.Se pune în seama contabilului-şef alocarea surselor financiare conform legislaţiei în vigoare.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ Nr._______________2011

DISPOZIŢIA nr.16
din 10 martie 2010
„Cu privire la autorizarea d-ei
Catana Valentina pentru activitatea
comercială”.
Examinînd materialele prezntate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr436-XVI
din 28.12.2006 art.29 (1) lit.к), Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din 23.02.1996 „Cu
privire la comerţul interior”, Titlul VII al Codului Fiscal „Taxele locale”art.18 alin(3)Legii
Republicii Moldova din 29.06.2008 nr.409 privind modificarea şi complectarea Legii nr.93-XIV
din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător”
DISPUN:
1.Se autorizează d-na Catana Valentina identificată prin cod personal 2000028044727la
desfăşurarea activităţii de comercializare a mărfurilor textile de uz personal folosite de pe
tarabă pe teritoriul sat.Mateuţi, Rezina

2.Prezenta dispoziţie este valabilă pînă la 01.01.2012.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.17
din 04 aprilie 2011.
„Cu privire la alocarea surselor financiare”
În temeiul art.29 alin (1) lit.f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, art.8 p.11 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din
16.10.2003 privind finanţele publice locale,decizia consiliului satului Mateuţi nr.7/4 din
14.12.2010 „Aprobarea bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011”
DISPUN:
1.Se alocă 112 lei pentru cheltuelile de transport la deplasarea recruţilor în AN la comisia
medico- militară şi investigaţii .
(Lista se anezează.)
2.Se pune în seama contabilului-şef alocarea surselor financiare conform legislaţiei în
vigaore.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.18
din 04 aprilie 2011.
„Cu privire la luna salubrizării şi amenajării
teritoriului administrat”
În scopul ameliorării stării sanitare şi ecologice sporirii nivelului amenajării şi salubrizării
teritoriului satului Mateuţi în temeiul art.29(2) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală
DISPUN:
1.Se declară pentru perioada de 04aprilie 2011-23 aprilie 2011 luna de salubrizare şi amenajare
a localităţii, inclusiv fiecare zi de vineri a săptămînii se declară zi sanitară.
2.Se institue comisia de lucru în componenţa nominală după cum urmează:
Mîrzenco Mihail –primarul satului, preşedintele comisiei;
Ursachi Efrosenia- conducătorul artistic, secretarul comisiei;
Membrii comisiei:
Peru Cornel - medicul de familie Centru de Sănătate Mateuţi;
Ursachi Valentina- specialist în reglamentarea regimului funciar;
Poliţistul de sector
3.Comisia de lucrul va coordona activitatea de desfăşurare a lunii de salubrizare şi
amenajare,examinînd o dată în săptămînă ( în fiecare zi de mercuri , la ora 9-00) în cadrul
şedinţelor sale,mersul acestor activităţi.
4.Se obligă conducătorii instituţiilor bugetare, întreprinderilor individuale, SRL:
1.Ursachi Aurelia, directorul şcolii,
2.Muntean Maria, şefa grădiniţei de copii,conducătorul Î.I. „Maria Donica”.
3.Ştirbu Vera, şeful casei de cultură;
4.Donţu Vladimir, manager SRL „Moldsemporumb” SA
5.Ursachi Marcel,conducătorl SRL „MARCAPROVIZ”
6.Scutaru Livia ,conducătorul Î.I. „Victoria Donica”
7.Tihov Victor, conducătorul Î.I. „Victor Tihon”
8.Ţugui Ion, conducătorul Î.I. „Ion Ţugui”
9.Donica Diana ,conducătorul Î.I. Maria Donica”
să organizeze salubrizarea şi amenajarea teritoriilor aflate în proprietate , arendă, folosinţă, şi
aferente lor, să întreprindă acţiuni concrete pentru menţinerea în ordine sanitară exemplară şi
îngrijire a acestora.
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA Nr.19
din 04 aprilie 2011
„Cu privire la alocarea surselor financiare”
În temeiul art.29(1) lit.f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, art.8 p.14 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.X.2003
privind finanţele publice locale
DISPUN:
1.De alocat 630 lei pentru procurarea coroanelor funerale la decesul veteranulului războiului alIIlea mondial, Donica Fiodor şi soţia consilierului local Donica Iurie

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr. 20
din 8 aprilie 2011
„Cu privire la convocarea şedinţei
ordinare a consiliului local Mateuţi”
În temeiul art.16 (1),(5) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală
DISPUN:
1.Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului satului Mateuţi, Rezina pe data de 15.04.2011 în
incinta clădirii primăriei satului Mateuţi, cu începere la orele 17-00.
ORDINEA DE ZI:
1.Darea de seamă a primarului despre lucrul efectuat de către primărie pe parcursul anului 2010.
Informează:primarul satului M.Mîrzenco
2. Cu privire la desemnarea candidaţilor în biroul electoral de sector Mateuţi, pentru petrecerea
Alegerilor locale din 05.06.2011.
Informează:secretarul consiliului Vera Ursachi.
3.Distribuirea fondului disponibil.
Informează:contabilul-şef E.Donica
4.Rectificarea bugetului.
Informează:contabilul-şef E.Donica

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.21
15.04.2011
„Cu privire la autorizarea Î.I „Tihon Valeriu”
pentru activitatea comercială”.
Examinînd materialele prezntate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr436-XVI
din 28.12.2006 art.29 (1) lit.к),Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din 23.02.1996 „Cu
privire la comerţul interior”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.517 din
18.09.1996”Cu privire la aprobarea regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ în pieţele din
R.Moldova, decizia consiliului satului Mateuţi, Rezina nr.7/4 din 14.12.2010 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe
anul 2011”
DISPUN:
1.Se autorizează Î.I. „Tihon Valeriu”
pentru desfăşurarea în continuare a activităţii
comerciale a băuturilor răcoritaore, de organizare a jocurilor distractive, prin intermediul discobarului (93 metri patraţi) amplasat în incinta Casei de cultură Mateuţi.
2.Se obligă agentul economic Î.I. „Tihon Valeriu”să achite în bugetul primăriei taxa de
amplasare în teritoriu suma de 800 lei
3.Prezenta dispoziţie este valabilă 01.01.2012

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr. 22
din 22 aprilie 2011
„Cu privire la convocarea şedinţei
extraordinare a consiliului local Mateuţi”
În temeiul art.16 (1),(5) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală
DISPUN:
1.Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului satului Mateuţi, Rezina pe data de
27.04.2011 în incinta clădirii primăriei satului Mateuţi, cu începere la orele 17-00.
ORDINEA DE ZI:
1.Cu privire la corelarea bugetului satului Mateuţi.
Informează:contabilul-şef E.Donica
2.Cu privire la interimatul funcţiei de primar.
Informează:Ursachi Vera,secretarul consililui
3.Cu privire la acordarea ajutorului financiar.
Informează: Ursachi Vera, secretarul consiliului
4.Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul disponibil al primăriei.
Informează:contabilul –şef E.Donica.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

“______ “ din._______________2010

DISPOZIŢIA nr.23
din 03 mai 2011.
„Cu privire la organizarea şi petrecerea
Aniversării de 66 ani de la Marea Biruinţă.”
În temeiul art.29 alin (1) lit.f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, art.8 p.14 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din
16.10.2003 privind finanţele publice locale,decizia consiliului satului Mateuţi nr.8/4 din
14.12.2010 „Aprobarea bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011”,planul de lucrul, devizul de
cheltueli
DISPUN:
1.Se aprobă devizul de cheltueli şi planul de lucrul pentru sărbătorirea Aniversării de 66 ani
de la Marea Biruinţă.(Se anexează).
2.Se alocă 3600 lei din bugetul local aprobat pentru :
- participanţii la MRPAP cîte 1x 300 lei= 300 lei
- participanţii la luptele pentru integritatea R.Moldova cîte 3x300 lei= 900 lei
- participanţi la luptele din Afganistan cîte 4x 300 lei =1200 lei
- invalizi a Armatei Sovietice 4x300 lei =1200 lei
(Lista se anexează)
3.Se alocă 800 lei serviciul devin şi servirea mesei de binefacere.
4.Se pune în seama cont-şef alocarea surselor financiare conform devizului de cheltueli, şi
planului de lucrul.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38
“______ “ din._______________2011

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

DISPOZIŢIA nr.24
din 04 mai 2011
„Cu privire la stabilirea locurilor speciale de
afisaj şi localului pentru desfăşurarea întîlnirilor
cu alegătorii”
În conformitate cu art.29(2) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală,art.47 aln.(7) al Codului Electoral nr.1381-XIII din 21.XI.1997
modificat şi complectat prin Legea nr.119 din 18.06.2010.
DISPUN:
1. Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral pe teritoriul satului Mateuţi, la desfăşurarea
Alegerilor locale din 05.06.2011 -panoul informativ din faţa primăriei, panoul din faţa
şcolii,oprirea de autobuse,în incinta bibliotecii, punctelor de comerţ cu acordul acestora.
2.Se stabileşte localul pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii:
-sala festivă din incinta şcolii în zilele de sîmbătă şi duminică;
-sala festivă din incinta primăriei.în zilelel lucrătoare.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.25
din 04 mai 2011
„Cu privire la stabilirea sediului biroului
electoral , adresa localului pentru votare
şi modul de contactare pentru relaţii
pentru Alegerile locale din 05.06.2011.
În temeiul art.29(2) al legii Republicii Moldova nr 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, art.29,alin.(10),şi 74 al Codului Electoral nr.1381-XIII din
21.XI.1997 modificat şi complectat prin Legea nr.119 din 18.06.2010.
DISPUN:
1.Se aprobă sediul biroului electoral-în incinta primăriei Mateuţi.
2.Localul pentru petrecerea Alegirilor locale din 05.06.2011-sala festivă din incita primăriei.
Denumirea
secţiei de votare

Nr.secţiei
de votare

Hotarele
Secţiei de
votare

Satul Mateuţi

Nr.23

Satul Mateuţi

Primarul satului

Adresa sediului birou
Electoral de votare şi
modul de contactare
pentru relaţii
Birou în incinta
primăriei Mateuţi
43-6-19

M.Mîrzenco

Adresa localului
pentru votare şi
modul de contactare
pentru relaţii.
Sala festivă din
incinta primăriei
43-6-19

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.26
din 04 mai 2011
„Cu privire la suspendarea activităţii”
În temeiul art.29(1) al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală,art.21
alin 1 al Legii Republicii Moldova cu privire la statutul persoanelor cu funcţie de demnitate
publică nr.199 din 16.07.2010 art.13 alin.3 lit.d), ,art.44 alin.1 lit.g) al Codului Electoral nr.1381
–XIII din 21.11.1997 cu modificările şi complectările ulterioare
DISPUN:
Îmi suspendez activitatea de primar al satului Mateuţi, Rezina pe perioada campaniei
electorare pentru Alegerile locale generale din 05.06.2011 din data de 06.05.2011.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.27
din 18 mai 2011.
„Cu privire la deschiderea sezonului
sportiv”
În temeiul art.29 alin (1) lit.f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, art.8 p.8 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din
16.10.2003 privind finanţele publice locale,decizia consiliului satului Mateuţi nr.8/4 din
14.12.2010 „Aprobarea bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011”,planul de lucrul, devizul de
cheltueli
DISPUN:
1.Se aprobă devizul de cheltueli şi planul de lucrul pentru deschiderea sezonului sportiv care
se va desfăşura pe data de 22 mai 2011 pe stadionul de la ŞM Mateuţi.
(Se anexează).
2.Se alocă 1890 lei din bugetul local aprobat pentru procurarea cadourilor învingătorilor la
competiţii , dulcirilor pentru copii.
3.Se pune în seama cont-şef alocarea surselor financiare conform devizului de cheltueli, şi
planului de lucrul.
4.Medicul –şef Peru Cornel va asigura asistenţa medicală primară.
5.Poliţistul de sector d-ul Ghenea Igor va asigura întreţinerea ordinei publice.

Primarul interimar

V.Ursachi

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

D I S P O Z I Ţ I A nr.28
Din 27 mai 2011
„ Cu privire la organizarea şi petrecerea
Zilei Internaţionale a Copilului-1 iunie”
În temeiul art.29 alin.(1)lit.f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, art.8 p.14 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din
16.10.2003 privind finanţele publice locale, decizia consiliului satului Mateuţi nr.8/4
din14.12.2010 „Aprobarea bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011”, planul de lucrul, devizul de
cheltueli.
DISPUN:
1. Se aprobă devizele de cheltueli şi planurile de lucru pentru sărbătorirea Zilei
Internaţionale a Copilului – 1 iunie la casa de cultură, grădiniţa de copii, şcoală.
2. Se alocă 2200 lei din bugetul local aprobat pentru procurarea cadourilor învingătorilor la
concursuri şi dulciuri.
3. Se pune în seamă contabilului-şef alocarea surselor financiare conform devizului de
cheltueli, şi planului de lucrul.

Primar interimar

Vera Ursachi

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.29
din 27 mai 2011.
„Cu privire la alocarea surselor financiare”
În temeiul art.29 alin (1) lit.f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, art.8 p.11 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din
16.10.2003 privind finanţele publice locale,decizia consiliului satului Mateuţi nr.8/4 din
14.12.2010 „Aprobarea bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011”
DISPUN:
1.Se alocă 300 lei pentru procurarea cadourilor de preţ d-ei Donica Aliona, profesoară de
geografie şi Cazac Carolina elevă a clasei a IX pentru participarea şi desemnarea cu diploma de
gr.II la olimpiada raională la geografie.
2.Se pune în seama contabilului-şef alocarea surselor financiare conform Legislaţiei în
vigoare.

Primar interimar

V.Ursachi

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.30
Din 20 iunie 2011.
„Cu privire la reluarea
activităţii”
În conformitate cu art. 29 (1) lit.c) , 32(1) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea Republicii Moldova nr.768-XIV din
02.02.2000 privind statutul alesului local
DISPUN:
1.Îşi rea activitatea de primar d-ul Mîrzenco Mihail Alexandru în legătură cu expirarea
companiei electorale de pe data de 20 iunie 2011.

Primar interimar

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.31
din 11 august 2011.
„Cu privire la alocarea surselor
financiare”
În conformitate cu art.29(1) lit.f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală şi art.8. p. 8) al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din
16.10.2003 privind finanţele publice locale, decizia consiliului sat.Mateuţi nr.8/4 din 14.12.2010
privind aprobarea bugetului sat.Mateuţi, pe anul 2011, decizia nr.1/21 din 31.03.2011a CR
Rezina „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a „Campionatului raionului
Rezina la fotbal,ediţia VIII, a.2011.

DISPUN:
1.De menţionat membri echipei de fotbal a sat.Mateuţi, care au participat în cadrul
campionatului raional la fotbal, pentru fiecare meci jucat de stimulat fiecare jucător cu cîte 40
lei . În total 4800 lei.
2.Se pune în sema contabilului-şef efectuarea plăţii conform Legislaţiei în vigoare.
(Lista se anexează).

Primarul satului

M.Mîrzenco.

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.32
Din 15 august 2011.
„Cu privire la numirea componenţei
nominale a grupului pentru a achiziţii
publice”.
În temeiul art.29 alin.3 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală ,art.13 alin (1) lit.a) al Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI
din 13.04.2007, Hotîrărea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea
grupului pentru achiziţii nr.1380 din 10.12.2007
DISPUN:
1.Se numeşte componenţa nominală a grupului pentru achiziţii publice în următoarea
componenţă:
Preşedintele comisiei- Mîrzenco Mihail,primarul satului
Secretarul comisiei- Donica Eudochia,contabil-şef al primăriei
Membrii comisiei:
1.Severin
2.Muntean
3.Scutaru
4.Donica
5.Ursachi

Grigore
Maria
Livia
Iurie
Angela

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.31
din 11 august 2011.
„Cu privire la alocarea surselor
financiare”
În conformitate cu art.29(1) lit.f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală şi art.8. p. 8) al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din
16.10.2003 privind finanţele publice locale, decizia consiliului sat.Mateuţi nr.8/4 din 14.12.2010
privind aprobarea bugetului sat.Mateuţi, pe anul 2011, decizia nr.1/21 din 31.03.2011a CR
Rezina „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a „Campionatului raionului
Rezina la fotbal,ediţia VIII, a.2011.
DISPUN:
1.De menţionat membri echipei de fotbal a sat.Mateuţi, care au participat în cadrul
campionatului raional la fotbal, pentru fiecare meci jucat de stimulat fiecare jucător cu cîte 40
lei . În total 4800 lei.
2.Se pune în sema contabilului-şef efectuarea plăţii conform Legislaţiei în vigoare.
(Lista se anexează).

Primarul satului

M.Mîrzenco.

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

D I S P O Z I Ţ I A nr.34
Din 10 septembrie 2011
„ Cu privire la convocarea şedinţei
Ordinară a consiliului satului
Mateuţi, Rezina”
În temeiul art.16 (1), (5) al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală
DISPUN:
1. Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului satului Matzeuţi, Rezina pe data de 16.09.2011 în
incinta clădirii primăriei satului Mateuţi, cu începere la orele 18-00
O R D I N E A D E Z I:
1. Cu privire la notificarea nr.01-4/231 din 11.07.2011
Informează:secretarul consiliului V.Ursachi
2. Cu privire la acordarea ajutorului financiar.
Informează:secretarul consiliului V.Ursachi
3. Cu privire la iniţierea procesului de colectare a erorilor comise le executarea lucrărilor
cadastrale şi elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului.
Informează:specialist în reglamentarea regimului funciar V-na Ursachi.
4. Cu privire la ridicarea datelor despre titulari de drepturi înregistrate în registrul bunurilor
imobile ţinut de Oficiul Cadastral teritorial.
Informează:specialist în reglamentarea regimului funciar V-na Ursachi.
5. Cu privire la reorganizarea şcolii medii de cultură generalăîn gimnaziu.
Informează:primarul satului M.Mîrzenco
6. Cu privire la aprobarea proiectului planului geometric al terenului”Fondului apelor”
Informează:specialist în reglamentarea regimului funciar V-na Ursachi.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIE nr.35
din 22 septembrie 2011.
“Cu privire la instituirea tutelei (curatelei)asupra
minorei Hortolomei Victoria Victor
anul naşterii 19.08.2009”
Examinînd cererea d-ei Dolghier Lidia Anton,domiciliată în satul Mateuţi, raionul
Rezina cu rugămintea de a fi numită tutore (curator) asupra minorei Hortolomei Victoria Victor
,născută la 19.08.2009,materialele prevăzute şi avizul pozitiv al specialistului în protecţia
drepturilor copilului al Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei a consiliului raional
Rezina,d-ei Trîmbaci V., constant că:
Mama minorei-Dolghier Tatiana Victor pleacă peste hotarele ţării la lucrul pentru un timp
îndelungat;
Tata minorei –Hortolomei Victor după divorţ nu se răspunde cu copilul, nu participă material şi
financiar la întreţinerea şi educaţia minorei,fiind plecat peste hotarele Republicii Moldova;
D-na Dolghier Lidia este bunica minorei, o educă, îngrujeşte şi sisţine material,prin starea
sănătăţii, condiţiile sociale şi de trai poate asigura îngrijirea şi educaţia copilului şi instituirea
tutelei (curatelei) corespunde intereselor majore ale minorei.
În conformitate cu art.142-143,145-147 ale Codului Familiei al Republicii Moldova.
Art.32-40 ale Codului Civil al Republicii Moldova şi art.29 alin. (1) lit.q) al legii Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
DISPUN:
1.Se numeşte d-na Dolghier Lidia Anton,domiciliată în satul Mateuţi, Rezina tutore(curator)
asupra minorei Hortolomei Victoria Victor născută la 19.08.2009.
2.Se obligă d-na Dolghier Lidia Anton, să nu ocupe cu traficul de fiinţe umane şi se
preîntîmpină,despre integrala responsabilitate de dezvoltare fizică, intelectuală şi spirituală a
minorei, îndeplinirea cu stricteţe a prevederilor Legii Republicii Moldova cu privire la drepturile
copilului, a altor acte legislative şi normative ce ţin de protecţia copilului.

Primar

Mîrzenco Mihail

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38
“______ “ Nr._______ 2011

“Cu privire la alocarea surselor financiare”

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

DISPOZIŢIA
nr.36
Din 29.09.2011

În temeiul art.29(1) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală şi art.8 p.14 al Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 privind
finanţele publice locale ,decizia consiliului satului Mateuţi nr.8/4 din 14.12.2010 privind
aprobarea bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011
DISPUN:
1.Se alocă 350 lei pentru procurarea coroanei funerale la decesul subit al surori contabiluluicasier Hanchevici Iulia.
2.Se pune în seama contabilului-şef alocarea surselor financiare conform Legislaţiei în vigoare.
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38
“______ “ Nr._______ 2011

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“Cu privire la alocarea surselor financiare”

DISPOZIŢIA
nr.37
Din 03.10.2011
În temeiul art.29(1) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală şi art.8 p.14 al Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 privind
finanţele publice locale ,decizia consiliului satului Mateuţi nr.8/4 din 14.12.2010 privind
aprobarea bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011
DISPUN:
1.Se alocă 850 lei pentru procurarea florilor şi felicitărilor pentru profesorii de la ŞM Mateuţi
şi educatorii de la grădiniţa de copii.
2.Se pune în seama contabilului-şef alocarea surselor financiare conform Legislaţiei în vigoare.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.38
din 07.10.2011
„Cu privire la alocarea surselor
financiare”.
În temeiul art.29(1) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală şi art.8 p.6 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV privind finanţele
publice locale,decizia consiliului satului Mateuţi, nr.8/4 din 14.12.2010 privind aprobarea
bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011, planului de lucrul şi devizului de cheltueli
DISPUN:
1.Se alocă 1725 lei pentru participarea primăriei Mateuţi şi a formaţiunii artistice de pe lîngă
casa de cultură la Ziua vinului organizată în oraşul Rezina pe data de 09.10.2011.
2.Se pune în seama contabilului-şef alocarea surselor financiare conform Legislaţiei în vigoare.
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr. 39
Din 20 octombrie 2011.
„Cu privire la numirea responsabilului
pentru expluatarea inofensivă”
În conformitate cu art.29(1) lit.c) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală,procesul verbal nr.037 din 12.08.2011 al şedinţei comisiei de
examinare pentru atestarea personalului de conducere,inginerilor şi tehnicienilor la expluatarea
instalaţiilor tehnice şi sistemelor de alimentare cu gaze ale întreprinderilor socio-comunale
DISPUN:
1.De numit pe d-ul Iurco Stanislav persoană responsabilă pentru expluatarea inofensivă a
cazangeriei gimnaziului Mateuţi pentru perioada 20.10.2011-15.04.2012

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.40
Din 20 octombrie 2011.
„Cu privire la numirea persoanei responsabile
de păstrarea documentaţiei de proiect ţi de execuţie
a centralei termice a gimnaziului Mateuţi”
În conformitate cu art.29(1) lit.c) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publcă locală ,Instrucţiunii de securitate a obiectelor industriale periculoase
(P5-2-11-NRS 35.04.09) dispoziţiei nr.30.04.05/59 din 18.11.2008
DISPUN:
1.De numit persoana responsabilă de păstrarea documentaţiei de proiect şi execuţie la centrala
termică a gimnaziului pe d-ul Iurco Stanislav.
2.De păstrat documentaţia respectivă în safeul primarului de Mateuţi, d-ul Mîrzenco .
Copia documentaţiei de afişat pe panoul din centrala termică a gimnaziului.
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.41
din 18 noiembrie 2011.
„Cu privire la alocarea surselor financiare”
În temeiul art.29(1) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală şi art.8 p.14 al Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 privind
finanţele publice locale ,decizia consiliului satului Mateuţi nr.8/4 din 14.12.2010 privind
aprobarea bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011
DISPUN:
1.Se alocă 275 lei pentru procurarea unui cadou de preţ la deschiderea şi serviciul divin al CS
Mateuţi.
2.Se pune în seama contabilului-şef alocarea surselor financiare conform legislaţiei în vigoare.

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.42
din 18 noiembrie 2011.
„Cu privire la alocarea surselor financiare”
În temeiul art.29(1) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală şi art.8 p.6 al Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003
privind finanţele publice locale ,decizia consiliului satului Mateuţi nr.8/4 din 14.12.2010 privind
aprobarea bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011
DISPUN:
1.Se aprobă devizul de cheltueli şi planul de lucrul pentru organiazrea şi sărbătorirea Hramului
satului
(se anexează)
2.Se alocă 637 lei din bugetul local aprobat pentru sărbătorirea Hramului satului-21
.XI.2011.
3.Se pune în seama cont.-şef alocarea surselor financiare conform devizului de cheltueli şi
planului de
lucrul.
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.43
din 18 noiembrie 2011.
„Cu privire la alocarea surselor financiare”
În temeiul art.29(1) al legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală şi art.8 p.14 al Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din
16.10.2003 privind finanţele publice locale ,decizia consiliului satului Mateuţi nr.8/4 din
14.12.2010 privind aprobarea bugetului satului Mateuţi, pe anul 2011
DISPUN:
1.Se aprobă devizul de cheltueli şi planul de lucrul pentru organiazrea însoţirii muzicale la
Hramului satului
(se anexează).
2.Se alocă 5000 lei din bugetul local aprobat pentru însoţirea muzicală la Hramului satului21 -22
noiembrie 2011. efectuată de către Popovici Mihail Zosim,care activează în baza patentei de
întreprinzător nr.
din
3.Se pune în seama cont.-şef alocarea surselor financiare conform devizului de cheltueli şi
planului de
lucrul.
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.44
din 7 decembrie 2011.
„Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a consiliului satului
Mateuţi, Rezina”.
În temeiul art.16(1),(5) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală
DISPUN:
1.Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local Mateuţi, Rezina pe data de 12.12.2011
în incinta clădirii primăriei satului Mateuţi, cu începere la orele 15-00.
ORDINEA DE ZI:
1.Cu privire la examinarea proiectului bugetului local pe anul 2012 în prima lectură
Informează:contabilul-şef Eudochia Donica
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.45
din 8 decembrie 2011.
„Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului satului
Mateuţi, Rezina”.
În temeiul art.16(1),(5) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală
DISPUN:
1.Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local Mateuţi, Rezina pe data de 14.12.2011 în incinta
clădirii primăriei satului Mateuţi, cu începere la orele 16-00.
ORDINEA DE ZI:
1.Cu privire la executarea bugetului satului Mateuţi, pe 11 luni a a.2011
Informează:contabilul-şef Eudochia Donica.
2.Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi pe bunurile imobilare pentru a.2012
Informează:specialistul în reglamentarea perceperii fiscale E.Ştirbu.
3.Cu privire la aprobarea taxelor locale.
Informează:specialistul în reglamentarea perceperii fiscale E.Ştirbu
4.Cu privire la repartizarea terenutilor pentru păşune şi fîneţe pentru anul 2012.
Informează: specialistul în reglamentarea regimului funciar V-na Ursachi
5.Cu privire la aprobarea bugetului satului Mateuţi, Rezina pe anul 2012.
Informează:contabilul-şef Eudochia Donica
6.Rectificarea bugetului satului Mateuţi
Informează: contabilul-şef E.Donica
7.Aprobarea planului cadastral cu turnele de apă.
Informează:specialistul în reglamentarea regimului funciar V-na Ursachi
8. Cu privire la acordarea ajutoarelor financiare.
Informează: secretarul consiliului Ursachi Vera
9.Cu privire la acordarea unui ajutor material unic.
Informează: primarul satului M.Mîrzenco
10.Cu privire la reorganizarea şcolii medii de cultură în gimnaziu.
Informează: primarul satului M.Mîrzenco
11.Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă a primăriei.
Informează: primarul satului M.Mîrzenco
12..Cu privire la aprobarea orarului de lucrul Î.I. de comerţ pe anul 2012.
Informează: secretarul consiliului V.Ursachi
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.46
Din15 decembrie 2011.
„Cu privire la alocarea surselor financiare
pentru procurarea cadourilor „
În temeiul art.29 lit.(f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală şi art.8 p.14 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003
privind finanţele publice locale, decizia nr.8/4 din 14.12.2010 privind aprobarea bugetului satului
Mateuţi, pe anul 2011
DISPUN:
1.Se alocă 11222,98 lei pentru procurarea cadourilor de An Nou -2012.
2.Se pune în seama contabilului-şef alocarea surselor financiare conform Legislaţiei în
vigoare.
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.47
Din15 decembrie 2011.
„Cu privire la alocarea surselor financiare
pentru organizarea şi petrecerea Revelionului-2012. „
În temeiul art.29 lit.(f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală şi art.8 p.14 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003
privind finanţele publice locale, decizia nr.8/4 din 14.12.2010 privind aprobarea bugetului satului
Mateuţi, pe anul 2011, planurilor de lucrul şi devizelor de cheltueli
DISPUN:
1.Se aprobă planurile de lucrul şi devizele de cheltueli pentru organizarea şi petrecerea
Revelionului-2012.
2.Se alocă pentru organizarea Revelionului -6700 lei
3.Se obligă contabilul-şef să aloce sursele financiare conform Legislaţiei în vigoare.
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.48
din15 decembrie 2011
.„Cu privire la plata indemnizaţiei unice pentru
participarea la şedinţele consiliului local „
În temeiul art.29 lit.(f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală şi art.8 p.13 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003
privind finanţele publice locale,art.24 p.3 al Legii Republicii Moldova nr.768-XIV din
02.02.2000 „statutul alesului local” decizia nr.8/4 din 14.12.2010 privind aprobarea bugetului
satului Mateuţi, pe anul 2011
DISPUN:
1.Se restitue cheltuelile aferente şi se acordă o indemnizaţie unică pentru fiecare zi de
participare la sedinţele consiliului în mărime de 3 salarii minime-54 lei aleşilor locali:
1.Donica Ion - 216 lei
2.Muntean Maria -108 lei
3.Nicolai Vasile – 216 lei
4.Nicolai Ion
-108 lei
5.Scutaru Livia -216 lei
6.Tihon Gheorghe -216 lei
7.Severin Grigore -216 lei
8.Ursachi Angela -216 lei
9.Donica Iurie
-108 lei
10.Breslavschi Ion -162 lei
11.Peru Cornel
-216 lei
12.Mîrzenco Mihail -216 lei
TOTAL: 2214 lei
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.49
din15 decembrie 2011.
„Cu privire la alocarea surselor financiare”
În temeiul art.29 lit.(f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală şi art.8 p.6 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003
privind finanţele publice locale, decizia nr.8/4 din 14.12.2010 privind aprobarea bugetului satului
Mateuţi, pe anul 2011, planurilor de lucrul şi devizelor de cheltueli
DISPUN:
1.Se aprobă planurile de lucrul şi devizele de cheltueli pentru participarea formaţiunii artistice
de pe lîngă casa de cultură la festivalul raional „Cad fulgi de nea pe clinchet de clopoţei”
2.Se alocă 450 lei pentru participarea a 15 artişti amatori la fesivalul din 25.12.2011.
3. 3.Se obligă contabilul-şef să aloce sursele financiare conform Legislaţiei în vigoare.
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.50
Din 16 decembrie 2011.
„Privind instruirea în domeniul
Protecţiei Civile „
În temeiul art.29(1) lit.j) al legii Republicii Moldova nr.436.XVI din 28.12.2006 privind
administraţia pulică locală , Dispoziţiei preşedintelui raionului Rezina nr.169 din 13.12.2011
„Privind instruirea în domeniul Protecţiei Civile a persoanelor de conducere”
DISPUN:
1.Se deleghează responsabila de protecţie civilă şi apărarea împotriva incediilor pe primăria
Mateuţi, d-na Ursachi Efrosenia Gheorghe , la Centrul Republican de Instruire al Serviciului
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale a R.Moldova în perioada 19-23 decembrie 2011.
2.Se alocă 240 lei chelueli pentru deplasare, cazare, diurne .
3.Se pune în seama contabilului-şef alocarea surselor financiare conform Legislaţiei în
vigoare.
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.51
Din 22 decembrie 2011.
„Cu privire la alocarea surselor
financiare”.
În temeiul art.29 lit.(f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală şi art.8 p.6 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003
privind finanţele publice locale, decizia nr.8/4 din 14.12.2010 privind aprobarea bugetului satului
Mateuţi, pe anul 2011,
DISPUN:
1.Se alocă 363,60 lei pentru deplasarea artiştilor amatori de pe lîngă casa de cultură la
festivalul raional „Cad fulgi de nea pe clinchet de clopoţei” .
2.Se obligă contabilul-şef să aloce sursele financiare conform Legislaţiei în vigoare.
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢII nr.51a
Din 26 decembrie 2011.
„Cu privire la stabilirea normei de consum
a combustibilului în timp de iarnă
la automobilul de serviciu”.
În temeiul art.29(2) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, ordinul Ministrului Transporturilor şi gospodăriei drumurilor nr.172
din 09.12.2005 „Cu privire la aprobarea normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în
transportul auto”
DISPUN:
1.Se stabileşte sporul de 10% la norma de bază de consum a carburanţilor în condiţiile de
iarnă la expluatarea unităţii de transport „LADA” – 21214”

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ

MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38

МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

“______ “ din._______________2011

DISPOZIŢIA nr.52
Din 22 decembrie 2011.
„Cu privire la alocarea surselor
financiare”.
În temeiul art.29 lit.(f) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală şi art.8 p.6 al Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003
privind finanţele publice locale, decizia nr.8/4 din 14.12.2010 privind aprobarea bugetului satului
Mateuţi, pe anul 2011,
DISPUN:
1.Se alocă 700 lei pentru procurarea unui brad artificial la casa de cultură.
2.Se obligă contabilul-şef să aloce sursele financiare conform Legislaţiei în vigoare.
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38
“______ “ din._______________2011

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

DISPOZIŢIA nr.53
din 30 decembrie 2011.
„Cu privire la autorizarea SRL „TIVALENTA”
pentru activitatea comercială.”
Examinînd materialele prezentate, în conformitate ci Legea Republicii Moldova nr.436-XVI
din 28.12.2006 art.29(1) lit.k),Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din 23.02.1996”Cu privire
la comerţul interior” Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.517 din 18.09.1996 „Cu
privire la aprobarea regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ în pieţele din R.Moldova,decizia
consiliului satului Mateuţi,Rezina nr.8/3 din 14.12.2011 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe anul 2012”.
DISPUN:
1.Se autorizează SRL „TIVALENTA” desfăşurarea în continuare a activităţii comerciale a
băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a bierei prin intermediul barului cu următoarul
program de activitate:
De la 19-00 pînă la 23-00
Fără întrerupere.
Fără zi de odihnă.
2.Se obligă agentul economic SRL”TIVALENTA” să achite în bugetul primăriei taxa de
amplasare 1800 lei
3.Prezenta dispoziţie este valabilă pînă la 01.01.2013
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38
“______ “ din._______________2011

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

DISPOZIŢIA nr.54
din 30 decembrie 2011.
„Cu privire la autorizarea Î.I.”Donica Victoria”
pentru activitatea comercială.”
Examinînd materialele prezentate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.436-XVI
din 28.12.2006 art.29(1) lit.k),Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din 23.02.1996”Cu privire
la comerţul interior” Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.517 din 18.09.1996 „Cu
privire la aprobarea regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ în pieţele din R.Moldova,decizia
consiliului satului Mateuţi,Rezina nr.8/3, 8/11, din 14.12.2011 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe anul 2012”.
DISPUN:
1.Se autorizează Î.I.”Donica Victoria ” desfăşurarea în continuare a activităţii comerciale a
băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a bierei prin intermediul magazinului alimentar-bar
cu următoarul program de activitate:
De la 8-00 pînă la 23-00 în zilele de luni pînă vineri;
De la 8-00 pînă la 24-00 în zilele de sîmbătă şi duminică;
Întrerupere de la 13-00 pînă la 16-00.
Fără zi de odihnă.
2.Se obligă agentul economic Î.I.”Donica Victoria ” să achite în bugetul primăriei taxa de
amplasare 2000 lei
3.Prezenta dispoziţie este valabilă pînă la 01.01.2013
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38
“______ “ din._______________2011

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

DISPOZIŢIA nr.55
din 30 decembrie 2011.
„Cu privire la autorizarea Î.I.”Ţugui Ion”
pentru activitatea comercială.”
Examinînd materialele prezentate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.436-XVI
din 28.12.2006 art.29(1) lit.k),Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din 23.02.1996”Cu privire
la comerţul interior” Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.517 din 18.09.1996 „Cu
privire la aprobarea regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ în pieţele din R.Moldova,decizia
consiliului satului Mateuţi,Rezina nr.8/3 din 14.12.2011 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe anul 2012”.
DISPUN:
1.Se autorizează Î.I.”Ţugui Ion ” desfăşurarea în continuare a activităţii comerciale a
băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a bierei prin intermediul magazinului alimentar cu
următoarul program de activitate:
De la 7-00 pînă la 23-00
Fără întrerupere.
Fără zi de odihnă.
2.Se obligă agentul economic Î.I.”Ţugui Ion ” să achite în bugetul primăriei taxa de amplasare
2200 lei
3.Prezenta dispoziţie este valabilă pînă la 01.01.2013

Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38
“______ “ din._______________2011

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

DISPOZIŢIA nr.56
din 30 decembrie 2011.
„Cu privire la autorizarea Î.I.”Muntean Maria”
pentru activitatea comercială.”
Examinînd materialele prezentate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.436-XVI
din 28.12.2006 art.29(1) lit.k),Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din 23.02.1996”Cu privire
la comerţul interior” Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.517 din 18.09.1996 „Cu
privire la aprobarea regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ în pieţele din R.Moldova,decizia
consiliului satului Mateuţi,Rezina nr.8/3 ,8/11din 14.12.2011 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe anul 2012”.
DISPUN:
1.Se autorizează Î.I.”Muntean Maria ” desfăşurarea în continuare a activităţii comerciale a
băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a bierei prin intermediul magazinului alimentar cu
următoarul program de activitate:
De la 8-00 pînă la 20-00
Fără întrerupere.
Fără zi de odihnă.
2.Se obligă agentul economic Î.I.”Muntean Maria ” să achite în bugetul primăriei taxa de
amplasare 1200 lei
3.Prezenta dispoziţie este valabilă pînă la 01.01.2013
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38
“______ “ din._______________2011

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

DISPOZIŢIA nr.57
din 30 decembrie 2011.
„Cu privire la autorizarea Î.I.”Donica Maria”
pentru activitatea comercială.”
Examinînd materialele prezentate, în conformitate ci Legea Republicii Moldova nr.436-XVI
din 28.12.2006 art.29(1) lit.k),Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din 23.02.1996”Cu privire
la comerţul interior” Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.517 din 18.09.1996 „Cu
privire la aprobarea regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ în pieţele din R.Moldova,decizia
consiliului satului Mateuţi,Rezina nr.8/3 din 14.12.2011 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe anul 2012”.
DISPUN:
1.Se autorizează Î.I.”Donica Maria” desfăşurarea în continuare a activităţii comerciale a
băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a bierei prin intermediul magazinului alimentar cu
următoarul program de activitate:
De la 7-00 pînă la 22-00
Fără întrerupere.
Fără zi de odihnă.
2.Se obligă agentul economic Î.I.”Donica Maria” să achite în bugetul primăriei taxa de
amplasare 2000 lei
3.Prezenta dispoziţie este valabilă pînă la 01.01.2013
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38
“______ “ din._______________2011

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

DISPOZIŢIA nr 58.
din 30 decembrie 2011.
Cu privire la autorizarea SC
„MARCAPROVIZ” SRL pentru activitatea
comercială.”
Examinînd materialele prezentate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.436-XVI
din 28.12.2006 art.29(1) lit.k),Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din 23.02.1996”Cu privire
la comerţul interior” Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.517 din 18.09.1996 „Cu
privire la aprobarea regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ în pieţele din R.Moldova,decizia
consiliului satului Mateuţi,Rezina nr.8/3,8/11 din 14.12.2011 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe anul 2012”.
DISPUN:
1.Se autorizează SC „MARCAPROVIZ” SRL desfăşurarea în continuare a activităţii
comerciale a băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a bierei prin intermediul magazinului
alimentar cu următoarul program de activitate:
De la 7-00 pînă la 22-00
Fără întrerupere.
Fără zi de odihnă.
2.Se obligă agentul economic SC „MARCAPROVIZ” SRL să achite în bugetul primăriei
taxa de amplasare 1800 lei
3.Prezenta dispoziţie este valabilă pînă la 01.01.2013
Primarul satului

M.Mîrzenco

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA SATULUI MATEUŢI
MD 5423, s.MATEUŢI
Tel. /( 254 ) 43-2-36; 43-2-38
“______ “ din._______________2011

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЕЗИНСКИЙ РАИОН
ПРИМЭРИЯ СЕЛА МАТЕУЦЬ
МД 5423, с.МАТЕУЦЫ
Tел./ ( 254 ) 43-2-36, 43-2-38

DISPOZIŢIA nr.59
din 30 decembrie 2011.
Cu privire la autorizarea SC
„MARCAPROVIZ” SRL pentru activitatea
Comercială.”
Examinînd materialele prezentate, în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.436-XVI
din 28.12.2006 art.29(1) lit.k),Legea Republicii Moldova nr.749-XIII din 23.02.1996”Cu privire
la comerţul interior” Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.517 din 18.09.1996 „Cu
privire la aprobarea regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ în pieţele din R.Moldova,decizia
consiliului satului Mateuţi,Rezina nr.8/3,8/11 din 14.12.2011 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind taxele locale spre încasare pe teritoriul satului Mateuţi, pe anul 2012”.
DISPUN:
1.Se autorizează SC „MARCAPROVIZ” SRL desfăşurarea în continuare a activităţii
comerciale a băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a bierei prin intermediul de bodeagă cu
următoarul program de activitate:
De la 18-00 pînă la 3-00
Fără întrerupere.
Fără zi de odihnă.
2.Se obligă agentul economic SC „MARCAPROVIZ” SRL să achite în bugetul primăriei
taxa de amplasare 1800 lei
3.Prezenta dispoziţie este valabilă pînă la 01.01.2013
Primarul satului

M.Mîrzenco

