
Republica Moldova
PRIMARUL

municipiului Orhei
MD-3500, mun. Orhei, str. V.Mahu, I60

tel: +373 235 22767; fax: +373 nS 2A379
email. prirnaria@orhei. rnd

www.orhei.md

DISPOZTTIE

nr. H

Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli
al activitililor culturale qi sportive pentru anul2021

in temeiul art. 10; 118-126 al Codului Administrativ al Republicii Moldova ff. 116 din
19.07.2018, art. 29(l) qi art,32 al Legii privind administra(ia publicd locald nr. 436-XVI din
28.12.2006, Legea privind finanlele publice locale w. 397 din 16 octombrie 2003, conform
aloca{iilor prevdzute in bugetul anului 2021, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.
18,11 din 10.12.2020, cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2027,
Primarul municipiului Orhei

DISPUNE:
1. Se aprobi Planul de cheltuieli pentru organizarea activitatilor culturale qi lucrul cu

tineretul pentru anul 2021 (anexa nr. l).
2. Se aprobd Regulamentul de organizare gi desfEqurare a competiliilor, programul

acliunilor sportive gi devizul de cheltuieli pentru anril 2021 (anexa nr.2).
3. Contabilitatea Primariei municipiului Orhei va efectua finanlarea cheltuielilor inbaza

documentelor justifi cative prezentate,
4. Controlul asupra executlrii prezentei dispozilii revine viceprimarilor de ramurd

conform domeniilor de activitate.
5. Pentru informarea publicd prezenta dispozilie se plaseaz6 pe pagina oficial[ a

Primdriei mun. Orhei in releaua Intemet www.orhei.md precum qi se afiqeazd pe panoul
informalional.

6. Prezenta dispozilie intra in vigoare Ia data includerii acesteia in Registrul de stat al
actelor locale gi poate fi atacatd la Judecatoria Orhei in termen de 30 de zile de la comunicare.

7. Controlul asupra executhrii prezentei dispozilii mi-l asum.

Primarul municipiului
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Anexa nr. 1

la Dlspqzitia Primarului municipiului Orhei
nr. {g din --/// P/ zOzt

Plarrul de cheltuieli
pentru desfrgurarea actiyitifilor culturare gi Iucrul cu tineretul

in municipiul Orhei pentru anul ZOZI

Ianuarie

l. 15 ianuarie - Comemorarea poetului Mihai
- flori - 2000lei
- servicii de sonorizare - 500 lei
- evoluarea formafiilor artistice - 500 lei
Total - 3000 lei

Eminescu (171 ani de la naEtere):

2. 27 ianuarie - Comemorarea victimelor Holocaustului: flori - 2000 lei

3. Participarea tineretului pe parcursul anului la diverse manifest[ri culturale
- 30000 lei

intemafionale

in total pentru luna ianuarie - 35000 lei

Februarie

1. 10 februarie - comemorarea poetului Alexandr Pugkin (184 ani de la moarte): - flori
2000lei

2. 14 februarie - Ziuaindrd,gostifilor:
- concert cu artiqti profesioniqti pentru tineret - 42500 lei

Total - 42500 lei

3. 15 februarie - Comemorarea combatanlilor cdzufi
- flori - 2000 lei
- servicii de sonorizare - 800 lei
- servicii prezentator - 500 lei
Total - 3300lei

?n r[zboiul din Afganistan:
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Martie

l.,,Mdrfigor 2027" - 10000 lei

2. comemorarea combatan{ilor cdzuliin rdzboiul din Transnistria:
- flori - 2000 lei
- servicii de sonorizare - 500lei
- servicii prezentator - 500 lei

Total - 3000 lei

3. ,,Ziualntemationald a femeii":
- concert dedicat femeilor - 26000 lei
- flori - 10000 lei

Total - 36000 lei

in total pentru luna martie - 49000 Iei

2.

3.

4. Ziua Drapelului de Stat:
flori - 2000 lei
servicii de sonorizare - 800 lei
servicii prezentator - 500 lei
evoluarea formaliilor artistice - 1000 lei
drapele - 5000lei
Total - 9300lei

in total pentru luna aprilie - 19600 Iei

Aprilie

1. 6 aprilie - Comemorarea a 17 ani de la eliberarea oraqului Orhei de sub ocupalia
fascistd: - flori - 2000 lei

sfintele Paqti - acliuni culturale tematice (expozilii etc) - 5000lei

26 aprilie - comemorarea victimelor catastrofei de la c.A.E. cemobdl si ale altor avarii
nucleare:
- flori - 2000 lei
- servicii de sonorizare - 800 lei
- servicii prezentator - 500 lei

Total - 3300 lei
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Mai

,,zita Internafionald a solidaritrtrii oamenilor Muncii" - 3000 lei

,,ZiuaEuropei": - I 0000 lei

,,7,i;.ta Victoriei":
- flori - 5000 lei
- evoluarea formafiilor - 3000 lei
- servicii de sonorizare - 2000lei
- servicii prezentator - 1000 lei
- pomene pentru serviciul divin- 1200 lei
- colaci pentru serviciul divin - 1000 lei
- Total - 13200 lei

"Zita Victoriei" in cartierul Slobozia Doamnei :

- servicii de sonorizare - 800lei
- alte cheltuieli pentru remunerareaprezentatorului - 500lei
- pomene pentru serviciul divin - 400 lei

Total - 1700 lei

5. Ziua Familiei:
- concert cu artigti profesioni;ti - 20000 lei

Total - 20000 lei

in total pentru luna mai - 47900 lei

Iunie

1. ,,1 iunie - Ziuaocrotirii copilului,,:
- servicii de decor - 5000 lei
- dulciuri pentru copiii participanfi la srrbdtoare - 10000 lei- servicii de organizare a evenimentului - 25000 lei- servicii de asistenld medicald - 3400 lei

Total - 43400lei

2. 6 iunie - Aniversarea a22z ani de la naqterea poetului Alexandr puskin:
- flori- 1000lei
- servicii de sonorizare - 400 lei
- servicii prezentator - 300 lei
Total - 1700 lei

1.

2.
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3. 15 itrnie - comemorarea poetului Mihai Eminescu (132 ani):
- servicii de sonorizare - 800 lei
- flori - 20001ei

- evoluarea formafiilor artistice - 800 lei
- servicii prezentator - 500 lei
Total - 4100 lei

4.22 iunie - ziua comemordrii victimelor fascismului: flori - 2000 lei
5. "ziua profesionali a lucrdtorului Medical gi a Farmacistului,,: flori - 3000 lei

in total pentru luna iunie - 54200 lei

Iulie

1. ,,Ziua Victimelor represiunilor politice din anii 1940-1949,,:
- flori - 2000lei
- apd- 1000lei

Total - 4000 lei

in total pentru luna iulie - 4000lei

August

,,Opera{iunea Iaqi-ChiEindu" (24 august): - flori 2000 lei
,,Ziua Independentei " :

- flori - 5000 lei
- servicii de sonorizare - 2000 lei
- servicii prezentator - 2000 lei
- evoluarea formaliilor artistice - 7000 lei
- remunerarea participanlilor la expozilii - 5000 lei- concert de sdrbdtoare cu artiqti profesioniqti din R. Moldova - 50000 lei

Total - 71000 lei

3.,,31 August - LimbaNoastrd":
- flori - 2000 lei
- servicii de sonorizare - 1000 lei
- servicii prezentator - 500 lei

Total - 3500 lei

in total

1.

2.
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1.

Septembrie

l. "Ziua Internafionald. a Etniilor din oraq,, _ 10000 lei

Octombrie

l. "Ziua Mondiald a persoanelor in ctate', - 7000 lei

2. ,,ziuapedagogului" (prima duminicd - 5 octombrie): - flori - 5000 lei
3. Slrbdtoarea Nafionald a Vinului:

- cmarea oaspefilor - 25000 lei
- hrana pentru invitali - 25000 tei

Total - 500001ei

Noiembrie

"Zita oragului Orhei Hramul Sf. Dumitru,,:
- servicii de decorare a evenimentului - 16000 lei- servicii de organizare a evenimentului - 40000 lei- evoluarea formaliilor artistice - 15000 lei
- servicii prezentator: (2 persoane x 1000 lei) _ 2000 lei- afiqe - 4000 lei
- suvenire pentru delegafiile invitate la sdrbdtoare - 7000 lei- masa festivd a oaspe{ilor - 30000 lei
- cazarea oaspefilor - 30000 lei
- hrana oaspelilor invitali - 20000 lei
- flori - 6000 lei
- premii tinerilor dotali din oraq - 10000 lei- concert de sirbdtoare cu artigti profesionigti din R. Moldova - 100000 lei- focuri de artifrcii - 200001ei

Total - 3000001ei

,,ziua Mondiald a Studenlilor" gi ,,Ziua Nafionalr a Tineretului,, (10_17 noiembrie):- seratd de odihnd qi agrement pentru tineret - 30000 lei
Total - 30000 lei

3. Flramul Cartierului Slobozia Doamnei (21 noiembrie):
- concert de sdrbdtoare - 30000 lei

'fotal - 30000 lei

2.

Executor: Svetlana POSTOLACHE,
al Consiliului mun. Crhsi
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Decembrie

1. ActivitSli culturale dedicate sdrbdtorilorde iarndinperioada 01.12.2021- 14.01 .2022:
- matinee pentru copii (spectacol cu personaje) - 6000 lei

- dulciuri pentru uritori, copii participanli la matinee qi participanlii la concursuri,
expozilii tematice - 20000 lei

- conccrt dc Rcvclion (31 decembrie) - 55000 lci
- servicii asistenld medicald - 100001ei
- focuri de artificii - 28000 lei

in total pentru luna decembrie - 119000 lei

in total pentru anul 2021 - 885000 lei

Executor: specialist principal probleme tineret gi sport Svetlana POSTOLACHE
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Anexa nr.2

Regulamentul

de organizarc gi desfbgurare al competiliilor, campionatelor, sirbdtorilor sportive
tradilionale, inclusiv pi participarea sportivilor municipiului Orhei la competiliile raionale gi

Republicane.

I Scopul si sarcinile

Competifiile sportive municipale se organize azd. cu scopul :

o atragerea oamenilor muncii in participarea zilnicS a culturii fiztce gi sportului;
. propagarea modului sdndtos de viaj[ in rindurile tineretului studios;
. aplicarea educaliei fizice qi sportului pentru fortificarea sandtStii tinerilor;
o popularizarea probelor sportive, volei, fotbal, baschet, atletism, tenis de masd, jocul de

dame, qah, kaiac-canoe, ciclism, lupte ,,karate", ,,sambo", trinta, box in r6ndurile
tineretului;

o stabilirea campionilor municipiului Orhei qi a premiantilor;
o pregdtirea gi participarea sportivilor municipiului la competiliile raionale gi

republicane.

II Data si locul desfisurlrii competitiilor

Competilfile se vor desfEgura pe parcursul anului 2021in sdlile sportive ale instituliilor de

invd![mint, $colii Raionale Sportive, parcul oriqenesc, terenurile sportive ordqeneqti, Complexul
Raional Sportiv Orhei etc.

III Oreanizatorii

Competiliile sunt organizate de seclia pentru problemele sportului a Primdriei
municipiului Orhei.

Conducerea nemijlocit6 de desfE$urare a competiliilor revine colegiului de arbitri.

IV Participantii la competitii

La competifii participd selectionatele institu{iilor de invdfdmAnt gi ?ntreprinderile din orag.

V Decorarea
Echipele participante la competiliile municipale sunt menfionate cu

baneEti gi inventar sportiv (mingi de volei, baschet, fbtbal).
Participanfii echipelor clasafi pe locLrrile I, II, III la competitriile

cu diplomele de gradul respectiv, cupc, invcntar sportiv gi premii bancE

ff.

,4n*f'Exccutor: Svotlana POSTOLACI.IE
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VI Conditii financiare

Cheltuieli pentru organ\zarea cornpetifiilor, campionatelor, sdrbdtorilor sportive,
decorarea cu diplome, cupe gi premii b[neqti a echipelor gi participantilor clasa]i pe locurile I, II,
III la competiliile municipale gi Republicane, hrana colegiului de arbitri, remunerarea medicului
angajat la organizarea qi desfr$urarea competiliilor gi alte cheltuieli sunt suportate de cdtre

Primdria municipiului Orhei.

VII Programul actiunilor srrortive
si devizul cle cheltuieli pentru anul 202 [

IANUARIE

1. Campionatul municipal la tenis de masd

ln total pentru luna ianuarie - 5000 lei

- 5000 lei

FEBRUARIE

1. Campionatul municipal la volei - 3000 lei

in total pentru luna februarie 3000 lei

MARTIE

1. Campionaful municipal la qah - 2000 lei

Total pentru luna martie - 2000 lei
APRILIE

1. Campionatul municipal la mini-fotbal - 3000 lei

Total pentru luna aprilie - 3000 lei

MAI

1. Acliuni cultural - sportive dedicate ,,Zrlei Sportivului":
- inventar sportiv (mingi de volei, mingi de baschet, mingi de fotbal, etc.) pentru

premierea instituliilor de invdldmint, participante la competilii - 100001ei

Total - 10000lei

2. Campionatul la Lupta Nafionald,,Voievod" - 2020:
Cupe - 2000 lei
Medalii- 4000 lei
[ lrana sportivilor - 4000 lei
in total - 10000 lei

in total pentru luna mai -20000 lei C{-}P {A CSR,ESPUI{D,8,.,:'o?wL,,1
Executor: Svctlana POSTOLACI-l ts

rZ"',.
ft :^\
| "i

'z<-*



IANIE - IULIE

1. Campionatul municipal la fotbal 2021 - 3000 lei

2. Campionatul municipal la Lupta Nafionald Tr6nta:
- Medalii - 3000lei
- Cupe - 2000 lei
- Hrana sportivilor - 3000 lei

In total - 8000 lei

1. Acfiuni sportive
Noastrd": competilii de qah,

AUGUST

dedicate sdrbdtorilor nalionale,,Ziua
volei, minifotbal, tenis etc: - 3000 lei

Independenlei" Ei "Limba

SEPTEMBRIE

l. Campionatul la ciclism pe ;osea - 10000 lei
2. Concursul cicligtilor, patine cu rotile, qtafeta de atletism, picturd pe asfalt gi planqete

genericul ,,Aer curat pentru toti,, - 8000 lei

OCTOMBRIE
1. Campionatul municipal la baschet - 2000 lei

NOIEMBRIE - DECEMBRIE

l. Acfiuni sportive dedicate sdrbdtorilor ,,Ziuaoraqului Orhei", ,,Lunarul Tineretului,,.
Programul: competifii de qah, volei, baschet, tenis _3000 lei

in total pentru luna noiembrie - decembrie - 3000 lei

in total pentru anul 2021 - 70000 lei

Executor: specialist principal probleme tineret qi sport
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