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DISPOZTTTE

w. /./F

Cu privire la organizarea gi desfdfurarea
acliunilor de malcare a Zilei comemorarii
a 78 ani de la eliberarea ora5ului Orhei de sub ocupada fascistd

in temeiul at. l0; art. 1 18- 126 ale Codului Administrativ al Republicii Moldova nr. l 16
din 19.07.2018, art. 29 (l) $i art. 32 al Legii privind administralia publict locala nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006, Hotaririi nI. 4 din 0l malie 2022 a Comisiei Narionale Extraordinare de
San6tate hblici, Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 14.7 din 10.12.2021 ,,Cu pdvire la
aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022" in lectura a doua. Dispoziliei nr. 13 din
13.01.2022 "Cu privire Ia aprobarea Planului de cheltuieli al acliunilor culturale, lucrul cu
tineretul, regulamentul de organizare a competiliilor $i acriunilor sportive pentru anJ 2022,,
Dispoziti€i Primarului municipiului Orhei nr. 124-p ditr 31.03.2022 "Cu privire Ia exercitarea
atribufiilor", Viceprimarul municipiului Orhei D I S P U N E:

L Se organizeazi actiuni de marcare a Zilei comemortrrii a 78 ani de la elibemrea oragului
Orhei de sub ocupafia fascis6, la data de 06 aprilie 2022, ora I I :00, la monumentul eroilor cAzuf
in rdzboiul pentru apdmrea Patriei, corlfolm planului aprobat (anexa tu. l), cu rcspectarca
mesurilor de protecfie impotriva rispAndirii infecliei COVID-I9.

2. Se aprobi devizul de cheltuieli al ac;iunilor culturale, conform anexei nr. 2 la prezenta
dispozifie.

3. Contabilitatea Primtrriei municipiului Orhei va efectua finaniarea cheltuielilor, conform
devizuluianexat, in codomitate cu cheltuielile prevAzute in bugetul arului 2022.

4. iM "servicii Comunal Locative Orhei';, va intreprinde acliunile corespunzetoare pentru
efectuarea salubrizirii qi amenajtrrii locurilor de desfdEurare a acliunilor culturale instaland punct
de aonectare Ia energia electrici,

5. Se comunictr lP Orhei desprc necesitatea asigurArii Si menfinerii ordinii publice la data
de 06 aprilie 2022, intre orele l 1:00 - I l :15, la locul desf5 rerii evenimentelor, in comun acord
cu Gada Populartr Orhei, dl Igor GORI.

6. Prezenta dispozilie se comunice instituliilor li persoaneloi vizate, intld in vigoare la data
includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale fi poate fi atacate la Judectrtoria Orhei

prevederile Codului Administrativ al RM m. 1

7. Controlul asupra ex

Viceprimarul municipiului Oi

2018.

Cristina COJOCARI

a6. oq ,12) J



Anexa nr. 1

laDispozrl\altr. ,l), dtn 06. ou 2022

Planul acliunilor
de marcare r Zilei comemortrrii

a 78 ani de la eliberarea oraqului Orhei de sub ocupe{ia fascisti
organizate de Primtrria municipiului Orhei

la data de 06 aPrilie 2022

l0:30 - 10:50 - intmnirea panicipanlilo! la eveniment (Primdria Orhei).

l0:50-11:00- Deplasarea administraliei municipiului qi raionului, coloanei participante la

sa$5toarc de la Primeria Orhei spre monumeltul eroilor cazuti in rdzboiul pentu apararea Patriei.

l1:00 - lntonarea lmnului de Stat al Republicii Moldova
Oferte de cuv6nt:

- Dinu TURCANU Preledintele Raionului Orhei
- Cristina COJOCARI - Viceprimarul municipiului Orhei

1l:10- ll:15 - Minut de reculegere. Depuneri de flori.

Executor:SvetlanaPOSTOLACHE'A/r/"



Anexa nr. 2
laDispoziliaw. 1./E din 06-. c*. 2022

Deviz de cheltuieli
al rcliunilor de marcare a Zilei comemoririi

a 78 ani de ll eliberarea oragului Orhei de sub ocupa{ia fascisti
organizste de Primtrria municipiului Orhei

la drta de 06 aprilie 2022

l. Flori pentru depuneii - 2000 lei
in total - 2000 lei

Fxecutor: S\ etlana POS1OLACHF ,49ail, ra


