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DISPOZITIE

"". J 5J-

Cu privire la organizarea
Campionatului la Lupta Nalionald "Voievod" - 202I

intemeiulart. 10; 118-l26alCoduluiAdministrativalRepubliciiMoldova nr. 116din
19.07.2018, in temeiul art. 29 Si art.32 alLegii privind administra{ia publicd locald nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006, art. 31 al Legii privind finanlele publice locale nr.397 din 16 octombrie
2003, conform Hotdrdrii Guvemului nr.1552 din 04.12.2002 privind aprobarea Normelor
financiare pentru activitatea sportivd, conform alocaliilor prevdzute in bugetul anului 2021,
aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr. 18.11 din 10.12.2020, cu privire la

aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2021, conform Dispozi{iei nr. 09 din
14.01.2021 ,,Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli al activitalilor culturale qi sportive
pentru anul 2021", conform Regulamentului Campionatului la Lupta Nalionald "Voievod" -
2021, av0nd in vedere demersul AO Clubului Sportiv de Arte Ma(iale "Maximus" inregistrat cu

nr. 021 I -7 c-3 04 din I 4.06.2021, primarul municipiului Orhei

DISPUNE:
1. Se organizeazd Campionatul la Lupta Nalionald "Voievod" - 2021, in perioada 26-27 iunie
2021,in incinta sdlii de box a $colii de Sport Raional[ Orhei (adresa: str. Iakir 25B, mun. Orhei).

2. Responsabilitatea pentru organizarea Campionatului la Lupta Na{ionald "Voievod" revine

Federafiei de Lupta Nalionala "Voievod" din RM Ei AO Clubului Sportiv de Arte Martiale
"Maximus", inclusiv, pentru respectarea prevederilor HotdrArii Comisiei Nalionale Extraordinare

de S[ndtate Publicd in privinla mdsurilor de proteclie Ei prevenire a r[spdndirii Covid-19.

3. Se aprobd devizul de cheltuieli, conform anexei laprezenta dispozilie.
4. Contabilitatea Primdriei municipiului Orhei va efectua finanlarea cheltuielilor, conform

cheltuielilor indicate in deviz, in conformitate cu cheltuielile previzute in bugetul anului 2021.

5. Pentru informarea public[ prezenta dispozilie se plaseazd pe pagina oficiald a Primlriei
mun.Orhei in refeaua Internet www.orhei.md precum qi se afigeazd pe panoul informalional.
6. Prezenta dispozilie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor

locale gi poate fi. atacatd la Judecdtoria Orhei (adresa: str. V. Mahu 135, mun. Orhei), ?n termen

de 30 de zlle de la data comunicdrii cu prevederile Codului Administrativ al RM nr.116 din

19.07.2018. iimi-r"hprezentei dispozi!7. Controlul asupra exec

Primarul municipi Pavel VEREJANU



Anexd
la Dispozilia Primarului mun. Orhei nr. J6l din 23 8. 2021

Devizul
de cheltuieli al Campionatului la Lupta Na{ionall "Voievod" - 2021

organizat in perioada26-27 iunie 2020

1) Diplome(servicii de tip6rire): 120 buc.xl0lei : 1200lei

2) Medalii pentru menlionarea sportivilor: 12Obuc.x50lei : 6000lei

3) Cupe pentru menlionarea invingdtorilor: 3buc.x5001ei = 1500lei

in totat - 8700lei

Executor: Svetlana POSTOLACHE
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