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D I S P O Z I Ţ I E

O f- nr.

Cu privire la organizarea 
acţiunilor culturale 
dedicate Zilei Victimelor 
represiunilor politice

în temeiul art. 29 şi art. 32 al Legii privind administraţia 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 „Cu privire la stabilirea 
atribuţiilor de funcţie”, viceprimarul oraşului Orhei, D I S P U N E :

l.S e  organizează acţiune culturală dedicată ” Zilei Victimelor represiunilor politice din anii 
1940 -  1949” pe data de 06.07.2016 la ora 9:00, la monumentul Victimelor represiunilor 
politice.

2. Se obligă ÎM "Servicii Comunal Locative” Orhei, Dl V eaceslav ZAPOROJAN să 
întreprindă acţiunile corespunzătoare pentru pregătirea monumentului Victim elor represiunilor 
politice şi a lucrărilor de desfăşurare a acţiunilor culturale prin instalarea punctului de conectare 
la energia electrică a aparatului de sonorizare.

3. . Şeful secţiei Securităţii Publice dl Dumitru CROITOR, în comun acord cu Garda 
Populară Orhei, dl Igor GORI, va asigura menţinerea ordinii publice la data de 06.07.2016  
între orele 9:00-10:00:

str. V. Mahu: intersecţia str. Renaşterii şi intersecţia str. I. Creangă; 
str. V. Lupu: intersecţia str. M. Costin şi intersecţia str. M. Gorki.

4 . Se aprobă planul acţiunilor culturale, lista persoanelor deportate şi devizul de cheltuieli,
conform anexelor nr.l, 2 şi 3.

5. Contabilul şe f al Primăriei oraşului Orhei d-na N elli PARUTENCO va efectua finanţarea 
cheltuielilor conform cheltuielilor indicate în deviz.

6. Controlul asupra executării prezenteLdispoziiii-*®**1 mărului oraşului Orhei
d-lui Valerian CRISTEA-._____ —"
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