
Republica Moldova 
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

Cu privire la organizarea 
acţiunilor culturale 
în luna februarie

în temeiul art. 29 şi art. 32 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XV1 din 28
decembrie 2006, art. 31 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397 din 16 octombrie 2003,
conform alocaţiilor prevăzute în bugetul anului 2016. aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc 
Orhei nr. 13.21 din 10.12.2015, cu privire la aprobarea bugetului oraşului Orhei pentru anul 2016, 
conform Dispoziţiei nr. 143-p din 18.08.2015 „Cu privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie5', 
viceprimarul oraşului Orhei. D I S P U N E :

1. Se organizează acţiuni culturale în luna februarie după cum urmează:
13 februarie 2016 -  spectacolul "Romeo şi Julieta” , ora 13:00. incinta C’RC "A.
Suruceanu”.
14 februarie 2016 -  spectacolul "Romeo şi Julieta", ora 17:00, incinta C'RC “A.
Suruceanu” .
14 februarie 2016 - ”De Ziua îndrăgostiţilor” - concurs pentru tineret, concert de
sărbătoare, ora 18:30. piaţa V. Lupu.

2. Şeful secţiei Securităţii Publice dna Svetlana COCIUG, în comun acord cu Garda Populară 
Orhei, dl Igor GORI, va organiza securitatea activităţilor organizate în incinta CRC "A. Suruceanu" 
şi în piaţa V. Lupu, cu reglementarea circulaţiei rutiere în intersecţiile:

- 13 februarie 2016. ora 20:00 -  14 februarie 2016, ora 6:00 instalarea scenei cu blocarea 
traseului:

- str. V. Lupu: intersecţia str. M. Eminescu şi intersecţia str. M. Costin;
- la data dc 14 februarie 2016, ora 18:00 -  23:00:

- str. V. Lupu: intersecţia str. Ştefan cel Mare, intersecţia str. Piatra Neamţ, intersecţia str.
M. Eminescu şi intersecţia str. M. Costin.

3. Se aprobă devizul de cheltuieli al activităţilor conform anexei.

4. Contabilul şef al Primăriei oraşului Orhei d-na Nelli PARUTENCO va efectua finanţarea
cheltuielilor conform cheltuielilor indicate în deviz.

5. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-1 asum. _________
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