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DISPOZITIE

Cu privire la organizarea Tdrgului de Craciun
in municipiul Orhei in perioada
22 decembrie 2018 - 14 ianuarie 2019

Av6nd in vedere corespondenia AO "Pentru Orhei" inregistratd cu nr.402 din

19.12.2018, in temeiul art. 29 gi art. 32 al Legii privind administralia publicd locald nr. 436-XVI

din28 decembrie 2006,art.31 al Legii privind finanlele publice locale nr.397 din l6 octombrie

2003, conform alocaJiilor prevlzute in bugetul anului 2018, aprobat prin Decizia Consiliului

municipal Orhei nr. 13.3 din 08.12.2017, cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei

pentru anul2018, conform Dispoziliei nr. I I din 12.01.2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de

.hrltuirli al activitalilor social-culturale, lucru cu tineretul qi Regulamentul, programul de

desf[gurare al acliunilor sportive Ei devizul de cheltuieli pentru anul 2018", conform Dispoziliei

nr.328-p din 04.12.2018,,Cu privire la stabilirea atribu{iilor de funclie a viceprimarului

municipiului Orhei", cu modific[rile gi completdrile ulterioare, viceprimarul municipiului Orhei,

DISPUNE:

1. Se organizeazl:
- la data de 22 decembrie 2018, Inaugurarea festivd a Tdrgului de Criciun, intre orele

l8:00 - 22:00, in parcul de distraclii pentru copii qi tineret "Orheiland";
- in perioada 22 decembrie 2018 - 14 ianuarie 2019, inclusiv, Tdrgul de Crdciun -

speitacole Ei concerte artistice cu artiEti profesioniqti autohtoni, in parcul de distraclii

pentru copii qi tineret "OrheiLand";
- in perioada 22 decembrie 2018 - 14 ianuarie 2019, inclusiv, Tdrgul de Cr6ciun cu

participarea agenfilor economici qi a amatorilor handemade, in parcul de distraclii pentru

copii qi tineret "Orheiland";
2. Se aprobd planul acfiunilor de organizare a activitalilor culturale, lista agentilor economici

qi amatorilor handemade, devizul de cheltuieli conform anexei nr. 1, nr. 2 qi nr. 3 la pezenta

dispozilie.- 
3. Se stabileqte sursa de acoperire a cheltuielilor in.limita alocaliilor bugetare precizate pe

anul respectiv, inclusiv surse financiare atrase.

4. Controlul asupra executarii prezentei dispozilii revine viceprimarilor de ramurd conform

domeniilor de activitate.
5. Prezenta dispozilie intra in

actelor locale.

vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al

nr. a,
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