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DISPOZITIE
o< . o9- Je-Ll 3 vt/

Cu privire la organizarea qi desftgurarea
"Expoziliei c6inilor de ras6"

in temeiul art. 10; 118-126 al Codului Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din
19.07 .2018, art.16, lit. e), art.34 din Legea nr.l3l din 07 .06.2007 privind siguranla traficul rutier;
art.5, alin.(3), art.l3 din Legea drumurilor nr.509-XIII din 22.06.1995; art. 29 (l) qi art. 32 al
Legii privind administralia publicd locald nr. 436-XU din 28 decembrie 2006, Decizia
Consiliului municipal Orhei nr. 18.11 din 10.12.2020 "Cu privire la aprobarea bugetului
municipiului Orhei pentru anul 2021", Dispozilia nr. 325 din 20.08.2021 "Cu privire la
actualizarea Planului de cheltuieli al activitililor culturale gi sportive pentru anul202l", Primarul
municipiului Orhei, D I S P U N E:

l. Se organizeazd, "Expozifia cdinilor de ras6" in perioada 03-05 septembrie 2021, in parcul
"Ivanos", conform planului aprobat, cu respectarea prevederilor Hotdrdrii Comisiei Nafionale
Extraordinare de Sdndtate Publica in privinla m6surilor de proteclie qi prevenire a rEspdndirii
Covid- 19.

Z. itvt "servicii Comunal Locative" Orhei, va intreprinde acfiunile corespunzltoare de
instalare a punctului de conectare la energia electricd qi de salubrizare la locul desfrqurdrii
evenimentului.

3. Se comunicd IP Orhei despre necesitatea sistdrii circulafiei transportului pe str. Dimo,
parcul "Ivanos" qi menfinerea ordinii publice in perioada 03-05 septembrie 2021, la locul
desfr;ur6rii evenimentului, in comun acord cu Garda Populard Orhei, dl Ion BUCATELE.

4. Direclia raionald pentru Siguranfa Alimentelor Orhei va monitoriza situafia sanitar-
veterinari in cadrul desfbgurdrii expoziliei.

5. Se aprobi planul ac{iunilor qi devizul de cheltuieli, conform anexelor nr. I qi nr. 2la
prezenta dispozilie.

6. Contabilitatea Primdriei municipiului Orhei va efectua finantarea cheltuielilor, indicate in
anexa nr. 2 la prezenta dispozilie, in conformitate cu cheltuielile prevdzute in bugetul anului
2021.

7. Prezenta dispozilie intrd in vigoare la data ipcluderii acesteia in Registrul de stat al actelor
locale qi poate fr atacatd,la Judecltoria Orhei (adt\esa: str. V. Manu 135, mun. Orhei) in termen
de 30 de zile de la data comunicdrii cu prevedeiile Codului Administrativ al RM nr.116 din
19.07.20t8. i

9. Controlul asupra executdrii prezentei

Primarul municipiului Orhei

spozidi

':.

mi-l asum.

Pavel VEREJANU
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la Dispozilia nrlZl din os r_*3;;r""

Planul acfiunilor de organizare gi deslEqurare a "Expozifiei cainilor de rasE,, in perioada
03-05 septembrie 2021in parcul ,rfvanos,

03 septembrie202l:
- intre orele 18:00 - 22:00 - Expozitia cdinilor de ras6 ( program de prezentare in ring);

04 septembrie 2021:
- ora l0:30 - deschiderea oficiald a evenimentului;
- intre orele I 1:00-13:30 - Expozilia c'inilor de ras' (program de prezentare in ri,g);

05 septemb rie 2021:
- intre orele 8:00 - 12.00 Expozifia cdinilor de rasd ( program de prezentare in ri,g);

;T;i't' 
- incheierea oficialS a expoziliei qi premierea iarticipanfilor (cele mai bune prezentdri

Executor: Anastasia BUIACOV



Anexa nr.2
la Dispozilia nr3qg-din p3 . og 2921

Devizul de cheltuieli
al ,,Expozifiei cf,inilor de rasii"

organnatil de cltre primiria municipiului Orhei,
in perioada 03-05 septembri e 202lrin parcul ,,Ivanos,,

1' Suveniruri pentru participanlii la expozi{ie (cele mai bune prezentdriin ring) - 4000 lei2. Rame pentru diplome- 500lei

in total - 4500 tei

Executor: Anastasia BUIACOV


