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DISPOZITIf,
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Cu privire Ia organizarea
acliunilor culh[ale dedicate comemorlrii
zilei de naitere a poetului Mihai Eminescu

in temeiul art. l0; art. I 18- 126 ale Codului Admioistrativ al Republicii Moldova nI. I 16

din 19.07.2018, art.29 (l) qi art.32 al Legii p vind administrafia publicd locald nr. 436-XVI din

28 decembrie 2006, Hottuarea Comisiei Extaordinare de sdnAtaE publicd a raionului Orhei nr' 15

din 30.09.2021, Decizia Consiliului mwicipal Orhei nr. 14.7 din 10.12.2021 "Cu privire Ia

aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022" in lectura a doua, Dispozilia nr. 13 din

l3.Ol.2O22 "Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli al acliunilor culturale, lucrul cu

tineretul, regulamentul de organizare a competifiilor li acriunilor sportive p€ntru altt12022",

Primarulmwricipiului O ei D I SP UNE:

l. Se organiz€azd acliuni cultuale dedicate comemortrrii zilei de naftere a poetului Mihai

Eminescu, Ia data de 15.01.2022, ora 10:00,Ia montunentul poetului de pe b-dul Mihai Eminescu,

conform planului aprobat (anexa nr. 1), cu respectarea masudlor de protectie impotriva rdspandirii

infecliei COVID-Ig in conformitate cu cerintele stabilite prin Hotar.erea Comisiei Extmordinare de

sAdtate Publici a raionului Orhei nr. l5 din 30.09.2021.

2. Se aproba devizul de cheltuieli al actiunilor cultuale, conform anexei nr.2 la prezenta

dispozilie.
3. Contabilitatea Primariei municipiului Orhei va efectua fina[tarea cheltuielilor, conform

devizului anexat, in conformitate cu cheltuielile previzute in bugetul anului 2022.

4. iM "servicii Comunal Locative Orhei", va itltreprinde acliurlile corespunzitoare pe[tru

efectuarca salubriz6rii qi ameoajlrii locurilor de desfdqurare a acfiuoilor cultuale iNtal6nd puoct

de conectare la energia electIici.
5. Se comunice IP Orhei despre necesitatea asigurdrii li mentinerii ordinii publice la data

de l5 ianuarie 2022, intre orele 10:00 - 10:30 la locul desliSurdrii evenimentelor, in comun acord

cu Carda Populara Orhei. dl lgor CORL
6. Prezenta dispozilie se comunica institutiilor qi persoanelor vizate, i[tra in vigoare la data

Primarul municipiulu PavelVEREJANll

-14. o/. "?2r'1



Anexa nr. I
la Dispozilia Primarului municipiului Orhei

llt. -l/; dir,, -fq, o/ 2022

Platrul actiunilor culturale
dedicate aniversirii a 172 ani de la nalter€a poetului "Mihai Eminescu"

orgrnizate de ctrtre Primtrria municipiului Orhei
la data de 15 iaDuarie 2022

- 9:30 - 9:50 - intrunirea participanlilor la eveniment (Primeria Orhei).

- 9150 - 10:00 - Deplasarea participanlilor la eveniment spre monumentul poetului, de pe

b-dul. Mihai Eminescu.

- 10:00 - Ofertd de cuvant: Presedintele Raionului Orhei - Dinu fURCANU

- 10:05 Oferte de cuvant: Primar al municipiului Orhei - Pavel VEREJANU

- 10:10 - Recital de poezie, interpretare pies[ muzicald.

- 10:20 - Depune de flori.

Executor:SvetlanaPOSTOLACHE Ahr//



Anexa ff.2
la Dispoziria pdmanrlui municipiului Orhei

nr. 41; din -/(. al 2022

Deviz de cheltuieli
al ac{iunilor culturale

dedicate atriverstrrii a 172 ani de la trarterea poetului ..Mihai Eminescu.,
organizate de cltre primtrria municipiului Orhei

la data de 15 ianuarie 2022

l. Flori penfu depuneri la monumentul poetului _2000 lei

itr total - 2000 lei

Executor:SvetlanaPOSTOLACHE @"rr/^/


