
jv c p u u u c a  iv iu iu u v a
PRIMARUL 

oraşului Orhei
MD-3500, or. Orhei, str. Vasile Mahu, 160 

tel.: (+373) 235 2-27-67; fax: (+373) 235 2-03-78 
e-mail: primaria@orhei.md 

www.orhei.md

D I S P O Z I Ţ I E

c nr 92/

Cu privire la organizarea
acţiunilor culturale dedicate Zilei oraşului Orhei, 
Hramul Sf. D um itru 2015

în tem eiul art. 29 şi art. 32 al Legii privind adm inistraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 
decem brie 2006, Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16 octom brie 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 R egulam entul de desfăşurare al acţiunilor sportive 
pentru anul 2015”, conform  D ispoziţiei nr. 143-p din 18.08.2015 „C u privire la stabilirea atribuţiilor 
de funcţie”, viceprim arul oraşului Orhei, D I S P U N E :

1. Se organizează acţiuni culturale dedicate Zilei oraşului Orhei, Hram ul Sf. D um itru la data 
de 8 noiem brie 2015.

2. Se obligă ÎM „Servicii Com unale Locative” dl N icanor PU LBER E să întreprindă acţiunile 
corespunzătoare pentru efectuarea am enajării străzii V. Lupu şi b-dul M. Em inescu şi anume 
salubrizarea, am enajarea, asigurarea aparatajului de sonorizare cu energie electrică 380 V.

3. Se obligă şeful secţiei Securităţii Publice dl A drian EN A CH II, în  com un acord cu Garda 
Populară Orhei, dl V eaceslav D O M BRO V SCH I, să asigure m enţinerea ordinii publice în tim pul 
desfăşurării activităţilor cu reglem entarea circulaţiei rutiere pe trasee conform  anexei nr. 1.

4. Se aprobă devizul de cheltuieli al activităţilor conform  anexei nr. 2.

5. Contabilul şe f al Prim ăriei oraşului Orhei, d -naN elli PA RU TEN C O  va efectua finanţarea 
cheltuielilor din contul art. 113.45 „M ărfuri şi servicii atribuite altor alin iate” .

6. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-1 asum.

Viceprim arul oraşului Orhei c je rîan  CRISTEA
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