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DISPOZITIE
m ,J{

Cu privire la organizarea qi deslE5urarea
acliunilor culrurale dedicare comemoarii
poetului Mihai Eminescu

in temeiul art. 10; art. 1 18-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. I 16 din
19.07.2018, art.29 (l) 9i art. 32 din Legea privind admiristralia publica locah m. 436_XVI din 28
decembrie 2006: Decizia Consiliului municipal Orhei nr. 14.7 din l}.l2.2)2l',Cu privire la
aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022,,in lecrura a doua; Dispozilia .. 13 din
13.01.2022 "Cu privire la aprobarea planului de cheltuieli al acriurilor culturale, lucrul cu
tineretul, regulamentul de organizare a competiFilor $i acliunilor sportive p€ntru anv,l 2022,;
Primarul municipiului Orhei D I S P U N El

l. Se organizeazd acliuni culturale dedicate comemorerii poetului Mihai Eminescu, la data
de 15 iunie 2022, ora 10:00, la monumentul poetului de pe b-dul. Mihai Eminescu, conform
planului aprobat (anexa nr.l ).

2. Se aproba devizul de cheltuieli al acliunilor culturale, conform anexei nr.2 la prezenta
dispozilie.

3. Contabilitatea Pdmeriei municipiului Orhei va efectua finanfarca cheltuielilor, conform
devizului anexat, in conformitate cu cheltuielile prevezute in bugetul anului 2022.

4. iM "servicii Comunal Locative Orhei,,, va intreprinde acfiunile corespunzatoare pentru
efectuarea salubrizdrii ;i amenajirii locurilor de desfdqurare a acdunilor culturale instaland punct
de conectare la energia electrici.

5. Se comunic[ IP Orhei despre necesitatea asigurdrii qi menlinedi ordinii publice Ia data
de 15 iunie2022, intre orele 10:00 l0:30Ia locul desld5urtrrii evenimentelor, in comun acord cu
Garda Populara Orhei, dl lgor GORI.

6. Prezenta dispozilie se comunicd iDstitufiilor 5i persoauelor vizate. intre irl visoate la data

(adiesa: str. Vasile Mahu 135, mun. Orhcil in termen d{ll0 de zile de la dara comunica i cu
prevederile Codului Adminisrrari\ al RM m.l l6 din I9.0?ll0l8.

7 Conlrolul asupra exccutarii pre./enler dispozirii n/lfl asum.

Primarul munici Pavel VEREJANU
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Anexa Dr. I
Ia Dispozilia Primarului municipiului Orhei

n. )f,{ din /3. a6. 2022

Planul ac{iunilor culturale
dedicate comemorlrii poetului Mihai Emin€scu

organizate de Primiria municipiului Orhei
la data de 15 iunie 2022

- 9:30 - 9:50 - intrunirea participanlilor la eveniment (Primaria Orhei).
- 9:50-10:00 - Deplasarea participanlilor la eveniment sprc monumentul poetului, de pe

b-dul. Mihai Eminescu.
- l0:00 Ofefte de cuvant: Preledintele Raionului Orhei- Dinu TURCANII
- 10:05 Ofertd de cuvant: Primar al municipiului Orhei - Pavel VEREJANU
- 10:10 - Recital de poezie.

- 10:20 10:30 - Depuneri de flori.

Executor: Svetlana POSTOLACHE



Deviz de cheltuieli
al acliunilor culturale dcdicate comemorarii

organizate de Primiria municipiului
la data de l5 iunie 2022

Flori pentru depuneri 2000 lei
in total - 2000 lei

Executor: Svetlana POSTOI-ACHE

la Dispozilia
!u.

Anexa nr. 2

i municipiului Orhei

din /3.06 2022

\Iihti l-mincscu
el


