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Cu privire la organizarea
acţiunilor culturale
dedicate "Com em orării a 24 ani
de la începutul acţiunilor de luptă
pentru apărarea Integrităţii şi Independenţei
Republicii M oldova 1991-1992”

în temeiul art. 29 şi art. 32 al Legii privind adm inistraţia publică locală nr. 436-XVI 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 D ecizia 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 „C u privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie” ,
viceprimarul oraşului Orhei, D I S P U N E :

1. Se organizează acţiuni culturale dedicate "C om em orării a 24 ani de la începutul
acţiunilor de luptă pentru apărarea Integrităţii şi Independenţei Republicii M oldova 1991-1992” .
2. Se obligă şeful adjunct al secţiei Securităţii Publice dna Svetlana CO CIUG . în comun acord
cu Garda Populară Orhei, dl Igor GORI, să asigure m enţinerea ordinii publice în timpul desfăşurării
activităţilor între orele 9:00-11:00, cu reglementarea circulaţiei rutiere în intersecţiile:
str. V. Mahu: intersecţia str. Renaşterii Naţionale şi intersecţia str. I. Creangă;
str. V. Lupu: intersecţia str. M. Eminescu, str. M. Costin şi str. M. Gorki.
3. Se aprobă planul activităţilor organizatorice, planul acţiunilor culturale, lista membrilor
Uniunii veteranilor a războiului pentru Independenţa Republicii M oldova şi devizul de cheltuieli,
conform anexelor nr. 1, 2, 3 şi 4.
4. Contabilul şef al Primăriei oraşului Orhei d-na Nelli PARUTENCO va efectua finanţarea
cheltuielilor conform cheltuielilor indicate în deviz.
5. Control asupra executării prezentei dispoziţii mi-1 asum.

