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DISPOZITIE

nr. gsv -d- din lo Luy'r-Z 4,OA,O

Cu privire la constituirea Grupului de

lucru pentru monitorizarea executirii
lucrdrilor de reparalie a edificiilor
instituliilor municipale de invdldmdnt
general, pentru anul de studii 2020-2021

in temeiul notei informative a Direc{iei generale educalie, tineret gi sport nr.

05-11514213 din 10.07.2020, in scopul executdrii prevederilor deciziei Consiliului
municipal Chfindu nr. 614 din I9.I2.20I9 ,,Cu privire la aprobarea bugetului
municipal Chigindu pentru anul2020", in temeiul articolelor 6 (3), art. 15 (2) din
Legeanr. 73612016 ,,Privind statutul municipiului Chigindu", art. 14 (3) din Legea
n-r. 436-XVI din 12.12.2006 ,,Privind administralia publicd locald,", Primarul
General al municipiului Chigindu DISPUNE:

1. Se constituire Grupul de lucru, in urmdtoarea componenfd:

cineu rudor

PAVALOI Andrei

CURTEAN Boris
RO$CA Vladimir
GRU$EVAN Serghei

ARICOV Gheorghi
IPATI Alexandru

PRE$EDINTE AL GRUPULUI DE LUCRU:
consilier, Cabinetul Pnmarului General al municipiului
Chiqindu

SECRETAR AL GRUPULUI DE LUCRU:
qef adjunct, Direclia generald educalie tineret gi sport

MEMBRI AI GRUPULU DE LUCRU:
inginer, Direcfia generald educafie, tineret gi sport;
gef interimar, Direclia construclii capitale;
inginer superior, Direclia educalie, tineret gi sport, sectorul
Botanica;
qef interimar,Direclia AnalizS qi disciplind in construcfii;
inginer principal, Direclia educafie, tineret gi sport,
sectorul Buiucani;



COSTIN Igor
SAVUC Natalia

TUREAC Diana

inginer, Direolia educafie, tineret qi sport, sectorul Centru;
inginer superior, Direc{ia educafie, tineret qi sport,
sectorul Ciocana;

contabil, Direclia educalie, tineret gi sport, sectorul R6gcani.

2. Grupul de lucru desemnat in pct.l alprezentei dispozilii va asigura:

2.1. Monitoizarca executdrii volumului lucrdrilor de reparalie, in perioada iulie -
septembrie 2020, in edificiile instituliilor municipale de inv6!6m6nt general,

pentru anul de studii 2020-202L;
2.2.Pregedintele Grupului lucru varaporta sdptdmdnal viceprimarului de ramurd

despre volumul lucrdrilor de repara{ie efectuate in instituliile municipale de

inv6!dmdnt.

3. Controlul executdrii prevederilor prezentei dispozilii se pune in sarcina

viceprimarului municipiului Chigindu, dna Angela Cutasevici.


