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oL?, ot, lntU DISPOZITIE
nr. 4S

Cu privire la modificarea dispozilie
w.299 din 05.08.2022 ,,Cu privire la deplasare"

intru necesilatea acorddrii sprijinului qcolii de muzicd pentru copii ,,Gh.Lupoi" din
municipiul Orhei, conform art.10 pct.1, art.l2l-128 Cod Administrativ al Republicii Moldova

nr.116 din 19.07.2018; art.70, art,174-176 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154

din 28.03.2003; art.29, qi art.32 din Legea nr.436-XVI din 28.12 .2006 privind Administralia

Pubtica Locald; avdnd in vedere demersul qcolii de muzicd din Orhei nr.02ll-22-605 din

29 .07 .2022, primarul municipiului Orhei, DISPUNE :

1. Se modificd dispozilia primarului municipiului Orhei nr.299 din 05.08.2022 "Ct
privire la deplasare", prin modificarea enumer6rii punctelor dupd cum urmeazd:

- pct.Z (aliniatul 2) se modificd in pct.3;
- pct.3 se modificd in pct.4;
- pct.4 se modificE in pct.5.

2. Se aprobd in redaclie noud pct.2 cu urmdtorul confinut: ,,Transportul tur-retur a

participanfilor va fi efectuat cu unitatea de transport a Primdriei municipiului Orhei cu nr. de

inmatriculare OR BM 616. Cheltuielile pentru transport vor fi stabilite din numarul rutelor
efectuate, care nu pot depdqi limita cheltuielilor prevdzute. Sursa de acoperire a mijloacelor
financia"re pentru cheltuielile necesare intru executarea prevederilor prezentei dispozilii va fi
alocatd din bugetul local al primdriei municipiului Orhei".

3. Se aprobd in redacfie noud pct.3 cu urmdtorul continut: ,,Contabilitatea va

intreprinde acliunile respective pentru achitarea cheltuielilor aferente acestei dispozilii".

4. Prezenta dispozilie se comunicd persoanelor vizate qi intrd in vigoare la data

includerii acesteia in Registrul de Stat al actelor locale gi poate fr atacatd" in judec[toria Orhei
(adresa: mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 135) in termen de 30 de zile in conformitate cu

prevederile legale ale Codului

5. Controlul

Viceprimarul m

al Republicii Moldova din data comunicdrii.

i dispozilii mi-l asum.


