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DISPOZITIf,
lo ar;. JotJ. "r. ,J! ?

Cu privire la organizarea qi desfi5urarea
actiunilor cultuale dedicate Zilei comemordxii
victimelor fascismului

in temeiul at. 10; art. 118-126 din Codul Adminisrrativ al Republicii Moldova nr. 116 din
19.07.2018, art.29 (l) fi art. 32 din Legea privind adminisralia publicI locali nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006; Decizia Consiliului municipal Orhei nr. 14.7 din 10j2.2021 .Cu privire la
aprobarea bugetului mturicipiului Orhei pentru anul 2022,,in lectura a doua; Dispozilia nr. 13 din
13.01.2022 "Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli al acliunilor culturale, lucrul cu
tineretul, regulamentul de organizare a competiliilor gi acliunilor sportive pentru anttl 2022,';
Primarul municipiului Orhei D I S P U N E:

l. Se organizeazi acfiuni cuhuale dedicate Zilei comemordrii victimelor fascismului, la
data de 22 iunie 2022, ora l0:00, la monumentul eroilor cizuli in rtrzboiul pentru aperarea
Patriei, conform planului aFobat (anexa nl.l).

2. Se aprobd devizul de cheltuieli al acfiunilor culturale, conform anexei nr. 2 la prezenta
dispozilie.

3. Contabilitatea Primiriei municipiului Orhei va efectua finanlarea cheltuielilor, conform
devizului anexat, in conformitate cu cheltuielile prevEzute in bugetul anului 2022.

4. Se comunica IP Orhei despre necesitatea asigurerii Si menfinerii ordinii publice la data
de22 iwie2022,intre orele 10:00 - 10:20, la locul desfd5urdrii evenimentelor, in comun acoid cu
Garda Populare Orhei, dl lgor GORI.

vizate, intd in vigoare la data
atacata la Judecetoria Orhei

ile de la data comunicirii cu

Pavel VEREJANU

prevederile Codului Administrativ al RM nr.116 din 19.07.2018.
6. Controlul asupra execurarii prezentei dispozilii mi-{[sum.

P marul municipiului



Anexa nr. I
la Dispozilia Primarului municipiului Orhei

nt. J/3 din o2.O. c8 2022

Plrrul actiunilor cullurale
dedicate Zilei de comeDorare a victimelor fascismului

organizate de Primiria municipiului Orhei
la data de 22 iuoie 2022

- 9:30 - 9:50 - intrunirea participanlilor la eveniment (Primeria Orhei).
- 9:50 - 10:00 - Deplasarea participantilor la eveniment spre monumentul eroilor cizui

in rezboiul pentru apararea Patriei.
- l0:00 Oferte de cuvant: PreFdintele Raionului Orhei - Dinu TURCANU
- l0:05 Ofertd de cuvAnt: Primar al municipiului Orhei - Pavel VEREJANU
- 10:10 10:20 - Depuneri de flori.

Executor:SvetlanaPOSTOLACHE 4r/-



l)r\ i,, de chelluieli
al {ctiunilor culturalc dcdicatc

Zilei comemoririi T ictirnelor
organizate de Primiria municipiului

la data de 22 iunic 2022

Flori pentru depuneri - 2000 lei
in total - 2000 lei

Execuror:svetlanapoSToLACHE A4./

Anexa nr. 2
Pimarului municipiului Orhei

dln ,/-o od 2022


