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Cu privire la organizarea Iarmarocului agricol 
"Toamna de aur”

Avînd în vedere consolidarea societăţii, dezvoltarea infrastructurii vînzării, necesitatea de a 
lansa unele acţiuni de solidarizare locală în sprijinul producătorilor autohtoni din sectorul agrar, de 
fructe şi legume, precum şi adresările producătorilor autohtoni privind oferirea posibilităţii de a 
comercializa fructe şi legume de calitate înaltă, precum şi variate produse agricole, în temeiul art. 29 
alin. (1) lit. k), s) şi art. 32(1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 
administraţia publică locală, potrivit Dispoziţiei primarului oraşului Orhei nr. 143-p din 18.08.2015 ”Cu 
privire Îs stabilirea atribuţiilor de funcţie” viceprimarul oraşului Orhei DISPUNE:

1. Se organizează şi desfăşoară în ziua de 6 septembrie 2015, între orele 08.00 -  12.00 Iarmarocul 
agricol "TOAM NA DE AUR” pe porţiunea de drum a străzii Vasile Lupu.

2. Se organizează şi desfăşoară în ziua de 6 septembrie 2015, între orele 13.00 -  16.00 concert 
dedicat Iarmarocului "TOAM NA DE AUR” pe teritoriul Complexului raional sportiv din Orhei 
cu participarea interpreţilor din ţară şi de peste hotarele Republicii Moldova.

3. Se aprobă Regulamentul pentru comercianţii la evenimentul vizat şi textul anunţului, conform 
anexei n r.l, 2.

4. Se permite agenţilor economici, gospodăriilor ţărăneşti, agricole să desfăşoare activitatea 
comercială pe adresa şi cu marfa menţionate mai sus, la prezentarea invitaţiilor eliberate de 
Primăria oraşului Orhei.

5. Primăria oraşului Orhei va difuza zilnic materiale cu tematica respectivă şi va reflecta pentru 
mass-media desfăşurarea acţiunilor şi manifestărilor consacrate Iarmarocului agricol "TOAMNA 
DE AUR”.

6. Inspectoratul de Poliţie a raionului Orhei în comun cu Garda Populară:

6.1. va asigura menţinerea ordinei publice în locul şi timpul desfăşurării acţiunilor şi 
manifestărilor, paza scenei şi utilajului tehnic de sonorizare şi iluminare, a standurilor, 
materialelor şi corturilor în ziua respectivă;

6.2. va stabili locul parcării autoturismelor, camioanelor şi transportului specializat, destinat
pentru deservirea evenimentului.

7. Organizarea salubrizării platourilor şi teritoriul adiacent pînă la începutul şi după încheirea 
manifestărilor, instalarea containerelor se pune în sarcina IM "Servicii Comunal-Locative 
Orhei” .
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8. Responsabili de coordonarea şi asigurarea primirii delegaţiilor oficiale şi oaspeţilor la acest 
eveniment se numesc viceprimarul oraşului Orhei, domnul Igor GRIGORIEV şi consilierii 
consiliului local.

9. Acordarea de asistenţă medicală, în caz de necesitate, participanţilor la manifestări şi asigurarea 
prezenţei echipajelor de ambulanţă pe perimetrul desfăşurării evenimentului se pune în sarcina 
Substaţiei Centru Asistenţă Medicală Urgentă Orhei (domnul Lilian Croitoru).

10. Sistarea, în caz de necesitate, a circulaţiei transportului urban de călători pe str.Vasile Lupu, 
creînd scheme de ocolire în perimetrul respectiv se pune în sarcina IM "Transport Orhei” şi 
Inspectoratul de Poliţie Orhei.

11. Instalarea cablurilor de capacitate respectivă, asigurarea alimentării cu energie electrică a 
surselor de sonorizare şi iluminare, instalarea prizelor mobile precum şi conectarea iluminatului 
public se pune în sarcina ÎM "Servicii Comunal-Locative Orhei".

12. Direcţia Situaţii Excepţionale Orhei va întreprinde măsuri de securitate antiincendiară pe 
parcursul desfăşurării manifestărilor.

13. Prezenta Dispoziţie se aduce la cunoştinţa tuturor persoanelor şi serviciilor vizate, inclusiv 
viceprimarilor oraşului Orhei.
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