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D I S P O Z I Ţ I E

OM. 40. nr.

Cu privire la organizarea 
şi desfăşurarea acţiunilor 
culturale în luna octom brie 2014

în conform itate cu L egea privind adm inistraţia publică locală nr. 436-X V I din 28 decem brie 
2006, art. 29 şi art. 32, Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16 octom brie 2003, art. 31, 
conform  D ispoziţiei nr. 28 din 14.01.2014, „Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli al 
activităţilor social-culturale, lucru cu tineretul şi Regulam entul de desfăşurare al acţiunilor sportive 
pentru anul 2014”,

1. Se organizează pe data de 5 octom brie 2014 sărbătoarea „Z iua N aţională a V inului” .

2. Se obligă ÎM „Servicii Com unale Locative” dl Pulbere N icanor să întreprindă acţiunile 
corespunzătoare pentru efectuarea am enajării străzii V. Lupu şi b-dul M. Em inescu şi anum e 
salubrizarea, am enajarea, instalarea scenei şi asigurarea ei cu energie electrică 380 V, viceuri m obile.

3. Se obligă şeful secţiei Securităţii Publice dl Adrian Enachii,, în  com un acord cu Garda 
Populară Orhei, dl G anţa Iurie, să asigure m enţinerea ordinii publice în tim pul desfăşurării 
activităţilor între orele 10:00-15:00 cu reglem entarea circulaţiei rutiere în intersecţiile:

- str. V. Lupu: intersecţia str. Ştefan cel M are, intersecţia str. Piatra Neam ţ, intersecţia str. 
M. Em inescu şi intersecţia str. M. Costin.

4. Se aprobă planul acţiunilor culturale şi devizul de cheltuieli pentru acţiunile preconizate 
la prezenta dispoziţie conform  anexelor nr. 1 şi nr. 2.

5. Contabilul şe f al Prim ăriei oraşului Orhei d-na Ţurcan Svetlana va efectua finanţarea 
cheltuielilor conform  cheltuielilor indicate în deviz.

6. Control asupra executării prezentei dispoziţii revine yicgprim aruL ui-Q ^ului Orhei, 
d-lui Rom an Boţan.
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