
Republica Moldova
PRIMARUL

rnunicipiului Orh€i
MD-3500, mun. Orhei, str. V.Mahu, 160

tel: +373 235 22767. fax: +373 235 20378
email: gimaria@orhei.md

www.orhei.md

DISPOZITIf,
-/3. o.l. 2-o2,< nr.---71-

Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli
al acliunilor cutturale, lucrul cu tineretul,
regulamentul de organizare a competiliilor gi

acliunilor sportive pentru anul 2022

in temeiul art. l0; art. 118-126 al Codului Administrativ al Republicii Moldova nr. 116
dh 19.07.2018; art. 29 (l) $i art. 32 al Legii privind administralia publici localtr nr. 436-XVI din
28.12.2006, Legea privind finantele publice locale nr. 397 din 16 octombrie 2003, conform
alocaliilor previzute in bugetul anului 2022, aprobate prin Decizia Consiliului mtmicipal Orhei nr.
14.7 din 10.12.2021, "Cu privie la aprobarea bugetului municipiului Orhei p€ntru anul 2022,' in
lectura a dou4 kimarul municipiului Orhei D I S P U N E:

l. Se aprobi Planul de cheltuieli p€ntu desfaluarea acliunilor cultuale pentru anul 2022
(an€xa nr.t).

2. Se aprobi Planul de cheltuieli pentru organizarea qi desflqurarea acliunilor qi lucrului
cu tineietul pentu and2022 (uexa r.2).

3. Se aprobi Regulamentul de organizare !i desti5urare a competiliilor pentru anul 2022
(anexa m.3).

4. Se aprobd Programul acliunilor sportive ti devizul de cheltuieli pentru anul 2022 (anexa
nr.4).

5. Contabilitat€a Pdmeriei municipiului Orhei va efectua finanlaxea cheltuielilor in baza
documenrelor justihcalive prezenrare.

6. Prezenta dispozilie se comunica persoanelor responsabile, intr5 in vigoare la data
includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale qi poate fi atacate la Judecabria Orhei

prevederile Codului Administrativ al RM nr.l l6 din 19.07.2018
7. Contolul asupra executlrii prezentei dispozilii mi-l'

Primarul municipi Pavel VERh.lANl J



Anexa nr. I
la Dispozitia Primarului municipiului Orhei

$. f2 din -/3. a/. 2022
in total 5 file

Planul de cheltuieli
pentru desligurarea .cliuDilor cultur.ale

in municipiul Orhei pentru arul 2022

lanurrie

1. 15 ianuarie - Comemonrea poetului Mihai Eminescu (172 ani de la nartere): _ flori -
2000 lei

2. 27 ianuarie - Comemotarea victimelor Holocaustului: flod - 2000 lei

3. Procurare de bunui in scopul bunei organizdri a evenimentelor culturale (rame etc): _

35000 Iei

in total pentru luna ianuarie 39000 lei

Februarie

1. l0 februarie - comemorarea poetului Alexandr pu$kin (185 ani de la moarte): _ flori _
2000 lei

2. Ziua indrdgostitilor: - concert cu artigti profesioni$i - 20000lei

3. 15 februarie - Ziua comemorerii celor cdzuli in rezboiul din Afghanistan - flori _ 2000
Iei

in total pentru luna februarie - 24000 lei

Martie

l. ,,Me,4itot 2022" - 20000 lei
2. ,,Ziua Memoriei" - ziua de comemomre a celor cAzuf io conflictul amat din anul 1992

pentru apimrea integritefii ii independenlei Republicii Moldova, a victimelor conflictului
qi de exprimare a recunoitinlei fa[6 de veteranii acestui conllict- flori _ 2000 lei

2. ,,Ziua lotemalionaltr a femeii":
- concert dedicat femeilor 20000 lei
- flori - 3000 lei
Total - 23000 1ei

in lotal pentru luna manie 45000lei
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Apr!!!e

1. 6 aprilie - Comemorarea a 78 ani de la elibemrea oragului Orhei de sub ocupafia fascisti:
- flori - 2000 lei

2. incorporarea in armata N4ional6i
- cadoud pentru recruli (suvenire) 2000 lei

Total 2000lei

3. Sfintele PaSti - acliuni culturale tematice (expoztii etc) - 3000 lei

4. 26 aprilie - Comemorarea victimelor catastrofei de la C.A.E. Cemobdl gi ale altor avarii
nucleare: - flori - 2000 lei

5. 27 apilie - ZinDrap€lului de Stat:
- flori - 2000 lei
- drapele - 2000lei

Total 4000lei

In total pentru luna aprilie 13000 lei

Mai

l. ,,Ziua Intemalionali a solidarit?ifii oamenilor Muncii" - 2000 lei

2. Ziua Victoriei $i a comemorerii eroilor cAzuli pentru Indeperdenla Patriei:
- flori - 3000 lei
- pomere pentru s€rviciul divirF 1200 lei
- colaci pentru serviciul divin - 500 lei

Total - 4700 lei

3.,,ZiuaEuropei": -2000 lei

4. Ziua Victoriei qi a comemordrii eroilor cazuii pentru IndependenF Patdei in cartierul
Slobozia Doamnei:
- servicii de sonorizare - 500 lei
- flori - 2000lei
- pomene pentm serviciul divin - 400 lei
Total - 3400 lei

5. Ziua Familiei: - 5000 lei

6. Expozilia c6inilor de rasd 3000lei

in total pentru luna mai 20100l€i
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Iunic

1. ,,1 iude - Ziua ocrotirii copilului":
- servicii de decor - 5000 lei
- servicii de organizare a evenimentului 15000 lei
- servicii de asistenll medicaln - 2000 lei

Total - 22000 Iei

2.6 iunie-Aniversareaa221 ani de la nagterea poetului Alexandr puqkin: - flori-20001ei

3.15 iunie - Comemorarea poerului Mihai Eminescu (133 ani de la moato): - flori _ 2000 lei

4. Expozitia cainilor de rasd - 3000 lei

5. 22 iunie - Ziua comemorerii victimelor fascismului: flori - 2000 lei

6. "Ziua ora5ului PiatraNeaml": suvenire - 2OOO lei

7. "Ziua profesionali a lucrdtorului Medical 9i a Farmacistului,,: flori - 2000 lei

Iulie

,,Ziua Victimelor represiunilor politice din anii 1940-1949,':
- flori - 2000lei
- ap[ - 500 lei

Total - 2500 lei
Expozilia cainilor de rasi - 3000 lei

in total pentu luna iulie - 5500 lei

Aueust

1. Expozilia ceinilor de rasa - 3000 lei

2. 24 august - ,,Operafiunea Iaqi-Chigindu" - comemorarea participantilor: - flori 2000 lei

3. Sdrbatoarea Nafionald - ,,Ziua lndependenlei Republicii Moldova,, :- flori - 4000 lei
- corceft de serbatoare cu artiiti profesionigri din R. Moldova 45000 lei

Total - 49000 lei

4. Stubetoarea Nationala ,jl August- LimbaNoastr[,,- flori - 2000lei

in total oentru luna auzust - 56000 lei

2.

1.
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Septembrie

1. "Ziua Intemalionale a Etniilor din ora$" 3000lei

2. Expoziia cainilor de rasd - 3000 lei

in total penlru luna septembrie - 6000 lei

Octombrie

l. "Ziua Mondiald a persoalelor in etate" - 5000 lei

2. ,,Ziua pedagogului" (prima duminicd - 5 octombrie): - flori 5000 lei

3. Ziua Nalionald a Vinului (pdma sdptemand a lunii octombrie):
- cazarea oaspefilor 10000 lei
- hrana pentru invitali - 10000 lei

Total 200001ei

4. Expozilia cainilor de rasd - 3000lei

5. incorporarea in Armata Nalionali:
- cadouri pentru recruti (suvenire) - 2000 lei
Total - 2000 lei

6. "Ziua ora5ului Bicaz" (27 octombrie): suvenire - 2000 lei

in total pentru luna octombrie - 37000 lei

Noiembrie

l. "Ziua oraSului Orhei Hramul Sf. Dumitru":
- servicii de decorare a evenimentului - 10000 lei
- servicii de organizarc a evenimentului - 30000 lei
- suvenire pentru delegaiiile invitate la sArbftoare 4000 lei
- masa festive a oaspelilor - 15000 lei
- cazarea oaspetilor - 15000 lei
- hrana oaspelilor in\,itati - 15000 lei
- flori - 6000 lei
- premii tinerilor dotali din orag 10000 lei
- concert de sarbAtoarc cu axtigti profesioniqti din R. Moldova 70000 lei
- focud de atificii - 200001ei

Total l95000lei
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2. Hramul Cartierului Slobozia Doamnei (21 noiembrie):
- concert de sirbetoare - 25000 lei

Total - 25000 lei

in total pentru luna noiembrie - 220000 lei

SssEle

l. "Ziua Nationala a Rominiei" (l decembrie): suvenire - 2000 lei

2. Activitali culturale dedicate sdrbatorilor de iamd in perioada 01.12.2022 - 15.01.2023
- Inauguarea Pomului de Creciun (spectacol cu personaje, dulciuri pentu udtod,

copii pafiicipanli la evenimente Si concursui) - 12700 lei
- Inaugurarea Targului de Creciun - 5000 lei
- concert de Revelior (31 decembrie) 30000 lei
Total - 47700 lei

in total pentru luna decembrie 49700 lei

in toial peprru anul 2022 - 550000 lei

Executor: specialist principal probleme tineret fi sport 
@AvetlmaYOSTOLACHE
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Anexa fi.2
la Dispozilia P marului municipiului Orhei

t .?.2 dir._____11_.__9a12022

Planul de cheltui€li
pentru desleturarea acfiunilor gi lucrului cu tioeretul

in municipiul Orhei pentru alul 2022

1 . Participarea tineretului pe parcursul anului la diverse acliuni qi manifestlri culturale locale

;i intemagionale, conferinle etc. 30000 lei

2.,,Ziua Intemalionali a Tineretului" (12 august) - 20000 lei

3. ,,Ziua Mondiald a Studenlilor" ii ,,Ziua Naliomli a Tinerctului" (10-17 noiembie):
serati de odihna qi agement p€ntru tineret - 25000 lei

ir total oeotru anul 2022 - 75000 lei

Executor: specialist principal probleme tineret ti sport ,Afu/ru"rr*uTOSTOLACHE



Anexa nr.3

Ia Dispozitia Primarului municipiului Orhei

N. 47 din-- 1:2.--@a-2022
in total 2 file

Regulamentul

de organizare ii desleguale al competiliilor, campionatelor, sarbatodlor sportive

tradilionale, i-nclusiv qi participarea sportivilor muoicipiului Orhei la competiliile raionale 9i

Republicane pentru anul 2022.

I. Ssg,pclr!$@e
Competiliile sportive municipale se organizeaze cu scopul:

. atragerca oarnenilor muncii in participarea zilnicd a culturii fizice $i sportului:

. propagarea modului senatos de viaF in rindurile tineretului studiosi

. aplicarea educaliei fizice 9i sportului pentru fortificarea saodtSlii tineiilor;

. iopula.izarea probelor spofiive, volei, fotbal; baschet, atletism, tenis de mas6' jocul de

ia-",guf,, kaiac-canoe, ciclism, lupte ,,karate"' ,,sambo", trinta box in randudle

tineretului;
. stabilirea campionilor municipiului Orhei Si a premianlilor;

. pregitirea li participarea sportivilor municipiului la competiliile raionale 9i republicane '

II. Data si locul desl?isurtrrii comDetitiilor

Competiliile se vor desfigura pe parcursul anului

invetdmant, $colii Raionale Sportive, parcd orasenesc,

publice, Complexul Raional Sportiv Orhei etc'

2022 in silile sportive ale instituliilor de

terenurile sportive orAsenelti, terenudle

lII. Orqanizatorii

Competitiile sunt organizate de PrimAria municipiului Orhei in cooperare cu alti

organizatori: instituliile de invAtamdnt, asocialii sportive, clubud sportive, federatii sPortive

na!ionale. Scoli sportive

Conducerea nemijlocitii de desfaturare a competiliilor revine colegiului de arbitn'

fV. Participantii la coDDetitii

La competilii participA seleclionatele institutiilor de inv6{imdnt, intrepdndedlor din ora$ etc'

V. Decorarea

Echipele participante la competiliile municipale sunt mentionate cu diplome' cupe premii

bene$ti li inventar sportiv (mingi de volei, baschet' fotbal)'

Pad;ipanlii echipeior clasali pe locurile t, ll, Ilt la competiliile municipale se decoreaza cu

diplomele de gradul respectiv, cupe, inve[tar sportiv $i premii baneqti'
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VI. Conditii financiare

Cheltuieli pentru organizarea competiliilor, campionatelor, sdrbatoiilor sportive, decorarea
cu diplome, cupe $i premii benesti a echipelor li participanlilor clasali pe locurile I, U, III Ia
competiliile municipale gi Republicane, hrana colegiului de arbitri, remurerarea medicului angajat
la otganizarea qi desftiSurarea competiliilor 9i alte cheltuieli sunt suportate de caffe p maria
municipiului Orhei, confom planurilor de cheltuieli aprobate in modul stabilit.

Vll. Conditiisi misuri de prevenire a infectiei COVID-19
Organizatorii competitiilor vor asigua respectarea mAsurilor de protectie !i prevenire a

rlspandirii infecliei COVID- 19 in dependenlS de silualia epidimioJogicd, vor informa panicipanlii
cu privire la recomanddrile autorititii centrale de specialitate despre nomele sanitar-
epidemiologice aplicabile.

Executor: specialist principal probleme tineret $i spofi @4"t^uyosroLACHE
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Anexa fi.4
la Dispozitia Primarului municipiului Orhei

N. A diI- *i?. el'.-,--2022
in total 2 file

Programul acliunilor sPortive

ti devizul de cheltui€li pentru anul 2022

lanrlade

l. Carnpionatul municipal la tenis de masS - 5000 lei

in total pentru luna ianuarie - 5000lei

Februarie

l. Campionatul municipal la volei - 3000lei

in total pentru luna februarie 3000 lei

Martie

1. Carnpionatul municipal la ;ah 3000lei

Total pentu tuna martie -3000 lei

Aprilie

l. Campionatul municipal la mini-fotbal - 3000lei

Total pentru luna aprilie - 3000 lei

Mai

1. Acliuni cultural - sportive dedicate ,,Zilei Sportiwlui":
- inventar sportiv (mingi de volei, mingi de baschet, mingi de fotbal, etc ) penru premierea

iNtituliilor de invaFmint, participante la competifii - 270001ei

- servicii de asistenli medicala - 2000 lei

Total - 29000lei

2. Carnpionatul la Lupta NarionalS ,,Voievod" 2022 - 6000 lei

in total pentru luna mai -35000 lei
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lunie

l. Campionatul municipal la fotbal - 3000lei
2. Campionatul municipal la Lupta NalionalS Trdnta 5000 lei

in total pentru luna iurie - 8000 lei

Iulic

l. Campinatul Nalional laT atlon-40000lei

in total pentru luna iulie -40000 lei

Auqust

1 . Acliuni sportive dedicate serbdtodlor na[ionale ,,Ziua Independentei" si "Limba Noastrtr'-

competiii de $ah, volei, minifotbal, tenis etc: - 15000 lei

in total pentru luna auqust - 15000 lei

Septembrie

1. Campionatul Nalional la ciclism pe qosea - 60000lei
2. Concu$ul cicli$tilor patine cu rotile, $tafeta de atletism, pictura de asfalt $i pla$ete cu

genericul ,,Aer cuat pentru rof" - 20000 lei

in total penhu luna septembrie - 80000 lei

Octombrie

1. Campionanrl mrmicipal la baschet - 3000 lei

in total pentru luna octombrie - 3000lei

Noiembrie

l Ac1iui sportive dedicate serbetorilor ,,Ziua oragului Orhei", ,,Lunarul Tineretului -

competitii de lah, volei, baschet, tenis, - 30000 lei

in total Dentru luna noiembrie - 30000 lei

I)eccnrhlie

1. Campionatul Nalional de Karate-Do - 5000 lei

in total perrtru luna decembde - 5000 lei

in totrl pentru anul2022 - 2-1(Xl(X) lei

Executor: specialist pdncipal probleme tineret qi 
"pon 

.@Msvetlana POSTOLACHE
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