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DISPOZIŢIE

Cu privire la desfăşurarea unei întruniri
sub formă de marş dedicat comemorării
victimelor crimelor regimului totalitar stalinist

nr.

Avînd în vedere demersul preşedintelui Asociaţiei de Spiritualitate şi Cultură Românească
”UNITATE”, prin care anunţă organizarea, în spaţiul public al oraşului Orhei, a unei întruniri sub formă
de marş dedicat comemorării victimelor crimelor regimului totalitar stalinist, săvîrşite în rezultatul
actului militar de ocupare a Basarabiei şi Bucovinei de Nord din 28.06.2016, începînd cu orele 16.30 pînă
la 18:00, pe traseul- Sfânta Cruce din preajma Bisericii ”Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului” de
pe strada Dorobanţi, 79, se va merge în marş, pe carosabil (partea dreaptă) pe străzile Gorki şi Vasile
Lupu, pînă la monumentul Domnitorului Vasile Lupu, unde va avea loc o activitate culturală închinată
acestui eveniment, după care, coloana participanţilor se va deplasa spre Colegiul Pedagogic "Vasile
Lupu”. Pentru buna desfăşurare a întrunirii, în temeiul art. 5(1),(2), art.6, art. 10(3), art. 16(1-4), art.
18(1,2) şi art. 19 din Legea Republicii Moldova nr. 26-XVI din 22.02.2008 "Privind întrunirile”, în
temeiul art. 29 şi art. 32 (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,
Dispoziţiei primarului oraşului Orhei nr,143-p din 18.08.2015 ”Cu privire la stabilirea atribuţiilor de
funcţie” viceprimarul oraşului Orhei DISPUNE:
1. Inspectoratul de Poliţie or. Orhei va acorda ajutorul necesar solicitat de către organizatorul
întrunirii pentru asigurarea ordinii publice.
2. Asociaţia de Spiritualitate şi Cultură Românească "UNITATE”:
• va coordona, în mod obligatoriu, cu Direcţia situaţii excepţionale or. Orhei
chestiunile ce ţin de respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, în caz de
necesitate;
• va încheia un contract cu "Centru” Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă or. Orhei în
vederea acordării, în caz de necesitate, a ajutorului medical participanţilor la întrunire;
• va încheia un contract cu Î.C.S. "Red Union Fenosa” oficiul comercial din or. Orhei, în caz
de necesitate, în vederea conectării aparatajului de iluminare la sursa de energie electrică.
3. Responsabil pentru buna desfăşurare a întrunirii, de protecţia spaţiilor verzi şi asigurarea
ordinii publice este ASCR "UNITATE” şi POR "Sfîntul Vasile de la Poiana Mărului”.
4. Responsabil pentru desfăşurarea legală a întrunirii din partea Primăriei or. Orhei este dl
Igor GORI. (date de contact: 069385196).
5. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprimarului oraşului Orhei d-lui Valerian
CRISTEA .

