
Republica Moldova
, PRIMARUL

municipiului Orhei
MD-3500, mun. Orhei, str. V.Mahu, 160

tel: +373 235 22767; fax: +373 235 20378
email : primaria@orhei.md

www.orhei.md

DISPOZITIE
nr. by

Cu privire la organizarea
acliunilor de comemorare a poetului Alexandr Puqkin

in temeiul art. l0; ll8-126 al Codului Administrativ al Republicii Moldova m. ll6 din
19.07.2018, art. 29 (l) $i art. 32 alLegii privind administrafia publicd locald nr. 436-XVI din 28

decembrie 2006, Legea privind finanlele publice locale w.397 din 16 octombrie 2003, conform
alocaliilor prevdzute in bugetul anului 2020, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr'

11.20 din 10.12.2019, cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2020,

conform Dispoziliei nr. 07 din 1 1 .01.2020 ,,Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli al

activitalilor culturale qi sportive pentru anul 2020", Primarul municipiului Orhei, D I S P U N E:

1.Se organi zeazdac{iuni de comemorare a poetului Alexandr Puqkin, la data de l0 februarie

2020, ora 10:00, la monumentul poetului, parcul ,,lvanos".
Z.iU "servicii Comunal Locative" Orhei va intreprinde acliunile corespunzatoare de

salubrizare qi asigurare a punctului de conectare la energia electricf, la locul desftqurlrii
evenimentului.

3. Se comunicl IP Brhei, despre necesitatea asigur6rii menlinerii ordinii publice la locul

desfhEurarii evenimentului, in comun acord cu Garda Populard Orhei, dl Igor GORI'

4.Se aprobd planul ac(iunilor culturale gi devizul de cheltuieli, conform anexelor nr.l 9i 2 la
prezenta dispozilie.

5.Contabilitatea Primdriei municipiului Orhei va efectua finanlarea cheltuielilor, conform

cheltuielilor indicate in deviz.
6.Controlul asupra executdrii prezentei dispozilii revine persoanelor vizate conform

domeniilor de activitate.
T.Prezenta dispozilie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor

la comunicare.locale Ei poate fi alacatd" la Judecdtoria Orhei in termen de 30 de zile de
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la Dispozilia Primarului mun. Orhei ff..52 din

Planul ac{iunilor de comemorare a poetului Alexandr Puqkin
organizate de Primiria municipiului Orhei

la data de 10 februarie 2020

'r'; 10 febfuarie 2020 - Comemorarea poetului Alexandr PuEkin:

l0:00 - Text prezentator. Deschiderea evenimentului.
Oferte de cuvdnt:

- Dinu TURCANU - Preqedintele Raionului Orhei
- Pavel VEREJANU - Primarul municipiului Orhei
- Recital de poezie (elevi ai Liceului Teoretic ,,Mihail Lomonosov").
- Minut de reculegere. Depuneri

Executor: Svetlana POSTOLACHE
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Anexa nr. 2

la Dispozilia Primarului mun. orhei rc. 52 6in eX' a2' 2020

Deviz de cheltuieli
al acfiunilor de comemorare

organizate de cltre Primlria municipiului Orhei
la data de 10 februarie2020

Flori pentru depuneri - 1000 lei

Total - 1000 lei

in total - 1000 lei

Executor: Svetlana POSTOLACH
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