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D I S P O Z I Ţ I E

nr.

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
acţiunii ’’Săptămâna M obilităţii Europene” 
cu genericul ”în oraş fără automobilul meu”

în temeiul art. 29 şi art. 32 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006, Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16 octombrie 2003, art. 31, 
Hotărîrea Guvernului nr. 1552 din 04.12.2002, pentru aprobarea normelor privind Reglementarea 
unor probleme financiare în activitatea sportivă, punctul 29 şi 89 în baza Regulamentului pentru 
desfăşurarea competiţiilor sportive, Hotărârea Guvernului nr. 1047 din 04.10.01 ”Cu privire la 
aprobarea programului de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport 
auto”, Ordinul Inspectoratului Ecologic de Stat nr. 145 din 08.09.14 ”Cu privire la organizarea 
acţiunilor de mediu în cadrul ’’Săptămânii Mobilităţii Europene”, Proiectul ’’Organizarea şi 
desfăşurarea manifestaţiilor consacrate Acţiunii Europene ’’Săptămâna Mobilităţii Europene”, 
conform Dispoziţiei nr. 03 din 05.01.2015, „Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli al 
activităţilor social-culturale, lucru cu tineretul şi Regulamentul de desfăşurare al acţiunilor sportive 
pentru anul 2015”, examinând Demersul Inspectoratului Ecologic Orhei, conform Dispoziţiei nr. 
143-p din 18.08.2015 „Cu privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie”, viceprimarul oraşului Orhei, 
D I S P U N E :

1. Se organizează acţiuni în cadrul ’’Săptămânii Mobilităţii Europene” cu genericul ”în oraş 
fără automobilul meu”, pe data de 20 septembrie 2015, între orele 10:00-13:00, Piaţa V. Lupu.

2. Se obligă şeful secţiei Securităţii Publice dl Adrian ENACHII, în comun acord cu Garda 
Populară Orhei, dl Veaceslav DOMBROVSCHI, să asigure menţinerea ordinii publice în timpul 
desfăşurării activităţilor culturale cu reglementarea circulaţiei rutiere în intersecţiile:

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

- str M. Eminescu: intersecţia str. Renaşterii Naţionale şi intersecţia str. V. Lupu.

3. Se aprobă planul acţiunilor cultural-sportive şi devizul de cheltuieli conform anexelor nr. 1 
şi nr. 2.

4. Contabilitatea Primăriei oraşului Orhei va efectua finanţarea cheltuielilor din contul art. 
113.45 „Mărfuri şi servicii atribuite altor aliniate” .

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