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D I S P O Z I Ţ I E

Cu privire la organizarea 
şi desfăşurarea acţiunilor 
culturale în luna octombrie 2015

în temeiul art. 29 şi art. 32 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 
din 28 decembrie 2006, Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16 octombrie 2003, art. 31, 
conform Dispoziţiei nr. 03 din 05.01.2015, „Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli al 
activităţilor social-culturale, lucru cu tineretul şi Regulamentul de desfăşurare al acţiunilor sportive 
pentru anul 2015”, conform Dispoziţiei nr. 143-p din 18.08.2015 „Cu privire la stabilirea atribuţiilor 
de funcţie”, viceprimarul oraşului Orhei, D I S P U N E ;

1. Se organizează pe data de 4 octombrie 2015 sărbătoarea „Ziua Naţională a Vinului” .

2. Se obligă ÎM „Servicii Comunale Locative” dl Nicanor PULBERE să întreprindă acţiunile 
corespunzătoare pentru efectuarea amenajării străzii V. Lupu şi b-dul M. Eminescu şi anume 
salubrizarea, amenajarea, asigurarea aparatajului de sonorizare cu energie electrică 380 V.

3. Reieşind din considerentul că de Ziua Naţională a Vinului în oraşul Orhei se aşteaptă un 
număr impunător de vizitatori şi participanţi, circa 8000 de cetăţeni, se obligă şeful secţiei 
Securităţii Publice dl Adrian ENACHII, în comun acord cu Garda Populară Orhei, dl Veaceslav 
DOMBROVSCHI, să asigure menţinerea ordinii publice în timpul desfăşurării activităţilor cu 
reglementarea circulaţiei rutiere în intersecţiile:

- la data de 3 octombrie 2015, ora 22:00 -  04 octombrie 2015, ora 6:00 instalarea scenei cu 
blocarea traseului:

- str. V. Lupu: intersecţia str. M. Eminescu şi intersecţia str. M. Costin;
- la data de 4 octombrie 2015, ora 6:00 -  17:00:

- str. V. Lupu: intersecţia str. Ştefan cel Mare, intersecţia str. Piatra Neamţ, intersecţia str. 
M. Eminescu şi intersecţia str. M. Costin.

4. Se aprobă planul acţiunilor culturale conform anexei.

5. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-1 asum.
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Viceprimarul oraşului Valerian CRISTEA
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