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Cu privire la instituirea tutelei

Urmare a examinării cererei cet. Tamara CO JO CA RI şi documentelor anexate, în 
temeiul art. 38 (3) al Codului Civil al Republicii M oldova, art. 142-147 al Codului Familiei 
Republicii M oldova, art. 29 şi art. 32 din Legea Republicii M oldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 
privind administraţia publică locală, Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a 
copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, Dispoziţiei Primarului oraşului 
Orhei nr. 143-p din 18.08.2015 „Cu privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie” , viceprimarul 
oraşului Orhei D I S P U NE:

1. Se numeşte cet. Tam ara COJOCARI, IDNP 2003027009375 cu domiciliul stabilit în or. 
Orhei. str. V. Lupu nr. 26, ap. 2, - bunica, tutore asupra nepotului care este rămas temporar fără 
îngrijire părintească, după cum urmează:

- Mateo CO JO CA RI, născut la 10.08.2013, IDNP 2013500193853;

2. Prezenta Dispoziţie se aduce la cunoştin ţa  persoanei vizate contra semnătură.

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii m i: l asum.____________

Viceprimar al EA

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md


MD-3500, or. Orhei, str. Vasile Mahu, 160 
tel.: (+373) 235 2-27-67; fax: (+373) 235 2-03-78

e-mail: primaria@orhei.md 
www.orhei.md

Republica Moldova 
PRIMARUL 

oraşului Orhei

D I S P O Z I Ţ I E

/<6
nr.

Cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea acţiunilor culturale 
în luna august 2016

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 Decizia 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 :

1. Se organizează acţiuni culturale:
27 august 2016 - sărbătorirea a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii
Moldova;
31 august 2016 - Sărbătoarea Naţională ”Limba Noastră” .

2. Se obligă ÎM "Servicii Comunal Locative” , dl Veaceslav Z A PO R O JA N  să întreprindă 
acţiunile corespunzătoare pentru efectuarea amenajării locurilor de desfăşurare a acţiunilor 
culturale instalând puncte de conectare la energia electrică a aparatelor de sonorizare.

3. Se obligă şeful secţiei Securităţii Publice, dl Dumitru C R O ITO R  în comun acord cu 
Garda Populară Orhei, dl Igor GORI, să asigure menţinerea ordinii Publice în timpul 
desfăşurării activităţilor culturale cu reglementarea circulaţiei rutiere conform anexei nr. 1.

4. Se obligă ÎM "Orhei Transport” , dl Artur BU LAT în comun acord cu Inspectoratul de 
Poliţie Orhei să coordoneze din timp traseele pentru deplasarea transportului public şi particular.

5. Se aprobă planul acţiunilor culturale şi devizul de cheltuieli pentru acţiunile preconizate la 
prezenta dispoziţie conform anexelor nr. 1, 2 şi 3.

6. Contabilitatea Primăriei oraşului Orhei va efectua finanţarea cheltuielilor conform 
cheltuielilor indicate în deviz.

7. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprimarului oraşului Orhei d-lui
Valerian CR1STEA

Viceprimaru RA
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Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
acţiunilor sportive în luna august 2016

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 Decizia 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 :

1. Se organizează:
- 27 august 2016 -  „Turneul Republican la Lupte Libere 2016” ;
- 27 şi 31 august 2 0 1 6 -  Campionatul raional Orhei la fotbal 2016, meciurile semifinale.

2. Se obligă şeful secţiei Securităţii Publice, dl. Dumitru CROITOR, în comun acord cu Garda 
Populară Orhei, dl Igor GORI, să asigure menţinerea ordinii publice în timpul desfăşurării 
activităţilor:
27 august 2016, între orele orele 8 : 0 0 -  16:00:

- perimetrul str. M. Eminescu, 2 - intersecţia str. V. Mahu, intersecţia str. Renaşterii 
Naţionale.
27 august 2016, între orele orele 10:00 -  14:00:

- Complexul Raional Sportiv.
31 august 2016, între orele orele 1 0 :0 0 -  14:00:

- Complexul Raional Sportiv.

3. Se aprobă devizul de cheltuieli al activităţilor conform anexei.

4. Contabilitatea Primăriei oraşului Orhei va efectua finanţarea cheltuielilor conform cheltuielilor 
indicate în deviz.

5. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine viceprimarului oraşului Orhei d-lui 
Valerian CRISTEA. _______________ ______

Viceprimai )ANDARA
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Cu privire la instituirea tutelei

Urmare a examinării cererei cet. Tatiana CH IRILA şi documentelor anexate, în temeiul 
art. 38 (3) al Codului Civil al Republicii Moldova, art. 142-147 al Codului Familiei Republicii 
Moldova, art. 29 şi art. 32 din Legea Republicii M oldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 
administraţia publică locală, Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor 
aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, Dispoziţiei Primarului oraşului Orhei nr. 
143-p din 18.08.2015 „C u  privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie” , viceprimarul oraşului 
Orhei D 1 S P U NE:

1. Se num eşte cet. Tatiana CHIRILA, IDNP 2002027042568 domiciliată în s.Brăviceni, 
mul Orhei, locuitoare a or. Orhei, str. V. Lupu nr. 2, ap. 16, - mătuşa, tutore asupra nepotului 
care este rămas tem porar fără îngrijire părintească, după cum urmează:

- Alexandru M O LO V A TA , născut la 11.03.2010, IDNP 2010500147822;

2. Prezenta Dispoziţie  se aduce la cunoştin ţa  persoanei vizate contra semnătură.

3. Controlul asunra executării nrezentei dispoziţii mi-1 asum.____________

Viceprimar al oraţ
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