
Republica Moldovr
PRIMARUL

muricipiolui Orhei
MD-3500, mun. O ei, su. V.Mahu, 160

tel +373 235 22767; fax. +373 235 20378
ernil: primaria@orhei.md

wrryw. orhei. md

DISPOZITIE
)7. o4. t-o 2! nr. JJl,

Cu privire la organizarea gi desfiqurarea
aclirmilor culturale prilejuite de Ziua profesionalA

a lucrdtorului medicatgi a farmacistului

in temeiul art. l0; art. I 18-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din
19.07.2018, art.29 (l) ti art. 32 din Legea privind administrafia publica locale nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006; Decizia Corciliului municipal Orhei nr. 14.7 din 10.12.2021 "Cu piivire la
aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022" in lectura a doua; Dispozilia nr. 13 din
13.01.2022 "Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli al acfiunilor culturale, lucrul cu
tineretul, regulamentul de organizare a competifiilor ti acliunilor spodive pentru an].Jl 2022";
Primarul municipiului Orhei D I S P U N E:

l. Se organizeaz, acliuni culturale prilejuite de Ziua profesionaltr a lucrtrtorului medical $i
a farrnacistului, la data de l7 iunie 2022, in incinta CRC "A. Suruceou", conform planului aprobat
(anexa m.l).

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

dispozilie.
3. Contabilitatea Primtrriei municipiului Orhei va efectua finanlarea cheltuielilor, conform

devizului anexat, in conformitate cu cheltuielile prevdzute in bugetul anului 2022.
4. Prezenta dispozilie se comunicd institutiilor li persoanelor vizate, intltr in vigoare la data

includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale li poate fi atacattr la Judecatoria Orhei
(adresa: str. Vasile Mahu 135, mun. Orhei) in termen de 30 de zile de la data comunicarii eu
prevederile Codului Administrativ al RM m.l l6 din 19.07.f018.

5. Controlul asupra execulArii prezenlei dispozilii mf{l asum.

Primarul municipiului Pavel VEREJANU



Anexa nr. I
la Dispozilia Primarului municipiului Orhei

nr. 211 din 4/. 6 2022

PIanul acfiutrilor culturale
prilejuite de Ziua profesionali

a lucrtrtorului medical Si a farmacistului
orgarizate de Primiria municipiului Orhei

la data de 17 iutrie 2022

- l0:00 - Deschiderea oficiald a evenimentului.
- 10:10 - Ofete de cuvant:

Mesaj de felicitare al Preqedintelui Raionului Orhei - Dinu JURCANU
Mesaj de felicitare al Primarului Municipiului Orhei - pavel VEREJANU

- 10:20 - Menlionarea cu diplome qi flori a medicilor.
- 10:40 - I l:30 Program de concert.

Executor: Sverlana POSTOLACHE 9b?/.-'



Anexa nr. 2
la Dispozilia Primarului municipiului Orhei

N. Jll dln 4,/. o.<, 2022

Deviz de cheltuieli
al actiunilor culturale prilejuite de

Ziua profesionald a lucritorului medical gi a farmacistului
organizate de Primiria municipiului Orhei

la data de 17 iunie 2022

Flori pentru felicitarea medicilor - 2000 lei
Itr total - 2000 lei

Executor:svetlanaposroLACHE /@--


