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DISPOZITIE
./3. a!. /-o.21 w. /€?

Cu p vire Ia aprobarea
devizului de cheltuieli

in temeiul art.lO, axt.l18-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.1l6 din

19.07.2018; art.29 (l) qi art. 32 al Legii privind administralia publica locald m 436-xvl din 28

decembrie 2006; Hotir6rii Guvemului ff.1552 din 04.12.2002 privind aprobarea Normelor

financiare pentu activitatea sportivS; Deciziei Consiliului municipal Orhei nr. 14.1 dinlO 12.202l

"Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru ml 2022" in lectura a doua;

Dispoziliei nr. 13 din 13.01.2022 "Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli al acliunilor

culturale, lucrul cu tineretul, regulamentul de organizare a competifiilor Si acliunilor sportive

pentru anul 2022"; Dispoziliei nr. 171 din 13.05.2022 "Cu privire la modificarea dispoziliei nr.

12 din 13.01.2022; Ordinului Direcliei Generald Educalie a Consiliului Raional Orhei nr. 940 din

11.05.2022 "Cu privire la alocarea finan1elor", capitolului X din Regulamentul Campionatului

Nalional la ciclism MTB XCM "Orheiul Vechi", edilia 2022, Primarul municipiului Orhei

1.

2.

DISPUNE:

Se aprobi devizul de cheltuieli, conform anexei la prezenta dispozilie.

Contabilitatea P mariei municipiului Orhei va efectua finanlarea cheltuielilor, confom
devizului anexat, in conformitate cu cheltuielile previzute in bugetul anului 2022

Prezenta dispozilie se comunice persoanelor vizate, intrd in vigoare la data includerii

acesteia in Regisful de stat al actelor locale $ poate fi atacata la Judecdtoria Orhei (adresa:

str. Vasile Mahu 135, mun. Orhei) in temen de 30 de zile de la data comunictuii cu

4. Controlul asupra executarii prezentei dispozilii mi-f |sum.

Primarul Pavel VEREJANU



l)r\ izul de
al Campionatului National Ia c

MTB XCM ..Orheiul Vechi,,, Edi(ia 2022
organizat la drta de l4 mai2022

Premierea sportivilor conform nomina[iilor stabilite:
1) cupe 3500lei
2) premii 3500 lei

in totrl: 7000 lei

Executor: Svetlana POSTOLACHE @-.


