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DISPOZITIE

^,. 49 /
Cu privire la organizarea manifestdrilor
dedicate inaugurdrii Sirbitorilor de iarni,
a Pomului de Crdciun si iluminatului
public de sElbitoare

in scopul bunei organiziri qi desf6qurdri a inaugurdrii Sarbbtorilor de iam[, a Pomului de Crlciun qi

iluminatului public de sirbdtoare, in temeiul aft. 26(5), afi.29 ,i afi.32 din Legea Republicii Moldova nr.
436-XVf din 28.12.2006 privind administratia publici local5, Dispozifiei primarului ora;ului Orhei nr.
143-p din 18.08.2015 "Cu privire la stabilirea atribuliilor de funciie" viceprimarul oraqului Orhei
DISPIJNE:

l. Se inifiazd pregltirea acliunilor pentru organizarea gi desfigurarea manifest6rilor cultural-artistice
consacrate inaugurlrii sarbetorilor de iarni, a Pomului de Criciun qi iluminatul public de
sirbltoare, incepind cu ziua de 20 noiembrie 2015.

2. Prim6ria oraqului Orhei in comun cu serviciile subordonate Consiliului ordqenesc Orhei vor asigura
pregdtirea acliunilor qi manifestirilor, vor intreprinde mlsuri concrete qi vor institui control strict in
vederea realizdrii qi desf6qurdrii acliunilor qi manifestlrilor consacrate slrbtrtorilor de iami pe
parcursul perioadei 20 noiembrie 2015 - l5 ianuarie 2016.

3. I.M. "Servicii Comunal-Locative Orhei", conform competenlelor:
- va amplasa gi impodobi Pomul de Criciun in Piala din str. Vasile Lupu, pind la 22 decembrie

Z0t5i
- va organiza salubrizarea teritoriului, pini la inceputul gi dupl incheierea manifestdrilor,

creind grupuri mobile pentru menlinerea curileniei pe parcursul perioadei 20 noiembrie 2015

- l5 ianuarie 2016;
- va conecta iluminatul public de sirbltoare incepind cu 22 decembrie 2015.

4. Cheltuielile pentru pregdtirea qi desfbgurarea acJiunilor qi manifestirilor cultural-artistice,
consecrate Sirbltorilor de iam[, organizate de Primdria oragului Orhei, vor fi efectuate in limita
mijloacelor bugetare prevdzute pe anul 2015 la compartimentele respective, conform prevederilor
programului de acliuni qi manifestiri cultural-artistice pentru anul2015.

5. DirecJia Situalii Exceplionale Orhei va intreprinde mdsuri de securitate antiincendiari pe
parcursul desffsurerii manifestdrilor.

6. Inspectoratul de Polilie Orhei in comun cu dl Veaceslav DOMBROVSCHI, comandantul Glrzii
Populare Orhei.
- vor asigura mentinerea ordinei publice in locul qi timpul desfhgurlrii acliunilor 9i

manifestdrilor, paza scenei gi a utilajului tehnic de sonorizare Ei iluminare, a standurilor,
materialelor qi corturilor promolionale qi a Pomului de Crdciun pe durata sdrbdtorilor de
iam6;

- vor stabili locul parcirii autoturismelor, c4mjoa^-r--
deservirii sdrbato;ii si va pl-r'-
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7. Controlul asupra ex€cuti

specializat, destinat
pentru desfEgurarea

Viceprimar '!lq.


