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DISPOZITIE
ol , lo ii,Ax/ nr. 365

Cu privire la organizarca
acliunilor culturale dedicate

"Zilei Profesionale a Lucrdtorilor din invdldmdnt"

in temeiul art. 10; art. 118-126 ale Codului Administrativ al Republicii Moldova nr. 116

din 19.07 .201 8; art. 29 (l) qi art. 32 al Legli privind administralia publicd locald nr. 436-XVI din

28 decembie 2006; Deciziei Consiliului municipal Orhei w. 14.7 dtn 10.12.202i "Cu privire la

aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul2022" in lectura a doua, Dispoziliei nr. l3 din

13.01.2022 "Cu privire la aprobarea Planului de cheltuieli al acfiunilor culturale, lucrul cu

tineretul, regulamentul de organizare a competiliilor qi acliunilor sportive pentru anul 2022";

Primarul municipiului Orhei D I S P U N E:

1. Se organizeaza acliuni culturale dedicate "Z1\ei Profesionale a Lucr[torilor din

invSfdmdnt" la data de 04 octombrie 2022, ora 13:30, conform planului aprobat (anexa nr.1) cu

respectarea misurilor de proteclie impotriva rdsp6ndirii infecfiei COVID-I9 in conformitate cu

cerinlele stabilite prin HotlrAri ale Comisiei Nalionale Extraordinare de Sdn6tate PublicS.

2. Se aprobd devizul de cheltuieli al ac{iunilor culturale, conform anexei nr.2la prezenta

dispozilie.
3. Contabilitatea Primdriei municipiului Orhei va efectua finantarea cheltuielilor, conform

devizului anexat, in conformitate cu cheltuielile prevdzute in bugetul anului 2022.

4. Prezentadispozilie se comunica instituliilor ;i persoanelor vizate, intrl in vigoare la data

includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale g1 Poate fi atacatd la Judecdtoria Orhei

(adresa: str. Vasile Mahu 135, mun. Orhei) in termen de\30 de zile de la data comunicdrii cu

prevederile Codului Administrativ al RM nr. 116 din 19.0Jp018.

Primarul municipi Pavel VEREJANU

a: str. Vasile Mahu 135, mun. Orhei) in termen a.\iO a. ,
lerile Codului Administrativ al RM nr. 116 din 19.0Jp018.

5. Controlul asupra-.ggfui prezentei dispozilii n{rll asum.

o
ii
4

"e)



ra Dispozi! iu*. $ il di^ 0+.yff,"y';2,

Planul acfiunilor culturale dedicate

" Zita Profesionale a Lucritorilo r din invl{nm int "
organizate de Primiria municipiului Orhei

la data de 04 octombrie 2022

13:30 - Mesajul de felicitare adresat de cdtre Primarul municipiului Orhei Pavel VEREJANU'

13:40 -Mesajul de felicitare adresat de c6tre Viceprimarul municipiului Orhei Valerian CRISTEA.

13:50 - 14:20 - Menlionarea pedagogilor cu diplome gi flori'

Executor:SvetlanaPOSTOLACHE ffir7*'



1. Flori/buchete pentru

Total - 5000 lei

Executor: Svetlana

la Dispozilia nr.

Deviz de cheltuieli

Jf(

r ac{iunilor culturale dedicate
a Lucritorilor din invi{Imf,nt"

de Primiria municipiului Orhei
data de 04 octombrie 2022

ionarea pedagogilor - 5000 lei

LACHE @-/

.Anexa nr. 2
din 0,4, /0, zozz


