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Cu privire la or ganizarca

acliunilor culturale in luna februarie 201

8

Avdnd in vedere demersul Uniunii veteranilor rdzboiului din Afganistan Orhei,
inregistrat cu nr. O2l1-7c-23 din 26.01.2018, in temeiul art.29 9i art. 32 al Legii privind

administralia publicd locald nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 31 al Legii privind finanfele
publice locale nr.397 din 16 octombrie 2003, conform alocatiilor previzute in bugetul anului
2018, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr. 13.3 din 08.12.2017, cu privire la
aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2018, conform Dispoziliei nr. 1l din
12.0i.2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli al activitdlilor social-culturale, lucru
cu tineretul qi Regulamentul, programul de desfdgurare al acliunilor sportive qi devizul de
cheltuieli pentru anul 2018", conform Dispoziliei nr. 143-p din 18.08.20i5,,Cu privire la
stabilirea atribuliilor de funcfie", viceprimarul municipiului Orhei, D I S P U N E:

1.

culturale in luna februarie dupd cum urmeaz6:
9 februarie 2018 - Comemorarea poetului Alexandr PuEkin, ora 1 1 :00, la monumentul

Se organizeazd aclruni

il'Hiil*lJ'lfitr"i'3t;:","or*ea ostaqilo r

-

cdzutiin rdzboiut din Afganistan, ora
9:30, monumentul eroilor cf,zuli in acfiunile de lupta pentru ap6rarea integritdlii $i
Independenlei Republicii Moldova l99l-1992.

Z. itvt "servicii Comunal Locative" Orhei, Veaceslav ZAPOROJAN va intreprinde acliunile

corespunz6toare de salubrizare Ei asigurare a punctelor de conectare la energia electricd la locul

desfdqurdrii evenimentelor.

Asigurarea menlinerii ordinii publice gi circulaliei rutiere la locul desfEqurlrii
evenimentului va fi asigurati de IP Orhei, dl Vasile ADA$AN, in baza unui plan separat, in

3.

comun acord cu Garda Populard Orhei, dl Igor GORI.

planul acliunilor culturale, Lista membrilor Uniunii veteranilor din Af$anistan
qi devizul de cheltuieli conform anexelor nr.I,2 9i 3 la prezenta dispozilig.

4. Se aprobd

5. Contabilitatea,Primdriei municipiului Orhei va efectua finanlarea cheltuielilor, conform
cheltuielilor indicate in deviz.
6. Controlul asupra executdrii prezentei dispozilii revine viceprimarilor de ramuri conform
domeniilor de activitate.
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