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DISP OZITIE
nr. .JJ-9

Cu privire la inaugurarea monumenlului
in memoria victimelor Holocaustului

in temeiul art.lo, art.l 18- 126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.l 16 din
19.07.2018; art.49-51 din Legea nr.l530 din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor; art.29
li art.32 ale Legii privind administalia publice localA nr.436-XVI din 28 decembrie 2006;
HotArarea Guvemului RM nr.248 din 13.10.2021 "Cu privire la infiinlarea in municipiul Orhei a
monumentului in memoria victimelor Holocaustului"; Deciziei Consiliului municipal Orhei
nr.8.19 din 17.0'7.2020 "Cu privire la identificarea terenului pentru infiinlarea in memoria
victimelor Holocaustului din Orhei"; FiSei de avizare a Schilei de proiect, proces-verbal al
tedinfei nr.03 din 28.05.2021 a Consiliului Nafional penfu Momrmente de For Public; scrisoarea
Ministerului Educaliei, Culturii ti CercetArii a RM ff.05/2-09l4106 din 03.08.2020;
Certilicatului de urbanism pentru proiectare nr.l14 din 23.08.2021. Autorizaliei de construire
nr.75 din 10.11.2021; Dispozi;iei Primarului mun. Orhei nr.223 dirl 20.06.2023 ,,Cu privire la
organizarea qi deslhqurarea acliunilor culturale dedicate Zilei comemortuii victimelor
fascismului", examinand adresarea ComunitAlii Evreiasci din RM nr.479 din 15.06.2022.
Primarul municipiului Orhei,

DISPUNE:
l. Se organizeazi acliuni culturale dedicate infiinf5rii in municipiul Orhei a monumentului in

memoria victimelor Holocaustului, in data de 22 i].JI],ie antl2022, incepand cu ora l2:00.
2. Se desemneazi specialistul principal din cadrul Primdriei mun. Orhei dna Svetlana

POSTOLACHE persoana responsabilA pentru pregatirea evenimentului impreune cu
reprezentantii Comunitatii Evreiascd.

3. Se comunic6 IP Orhei, despre necesitatea asigur6rii menlinerii ordinii pubiice in comun
acord cu Garda Populari Orhei, dl Igor GORI, la data de 22 iunie anul 2022, incep6nd cu ora
l2100,pestr. V. Lupu, aleea monumentelor din mun. Orhei.

4. IM "Servicii Comunal Locative Orhei", va intreprinde acliunile corespunzdtoare pentm
efectuarea salub zerii li amenajarii locurilor de desfilurare a acliunilor culturale instal6nd
puncte de conectare la energia electricd.

5. Controlul asupra executdrii prezentei dispozilii revine viceprimarilor de ramura conform
domeniilor de activitate.

6. Pentru informarea publica prezenta dispozifie se plaseazA pe pagina oficiali a Pdmeriei
$i se afi$eaze pe panoul informalional.mun. Orhei in reteaua Internet wvrw.orhei.md prec r $l se an$eazr! pe panoul rnlorrnatlonal.

i instituliilor vizate, intre in vigoare la data7. Prezenta dispozifie se comunictr persoanelo
includerii acesteia in stat al actelor ale $i poate fi atacatd la Judecf,toria Orhei
(adresa: mun. C)rhei 135), in ter dc 30 de zile de la comunicare.

8. Controlul

Prim
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