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Republica Moldova
PRIMARUL 

oraşului Orhei

D I S P O Z I Ţ I E

nr.

Cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea acţiunilor culturale 
la 01 - 02 octombrie 2016

în temeiul art. 29 şi art. 32 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006, art. 31 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397 din 16 octombrie 2003, 
conform alocaţiilor prevăzute în bugetul anului 2016, aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc 
Orhei nr. 13.21 din 10.12.2015, cu privire la aprobarea bugetului oraşului Orhei pentru anul 
2016, conform Dispoziţiei nr. 143-p din 18.08.2015 „Cu privire la stabilirea atribuţiilor de 
funcţie”, viceprimarul oraşului Orhei, D I S P U N E :

1. Se organizează următoarele acţiuni culturale:
- 01 octombrie 2016 - „Toamna de aur”, „Ziua persoanelor în etate”, „Ziua muzicii”

02 octombrie 2016 - Sărbătoarea Naţională ”Ziua Vinului”.
2. Se aprobă planul acţiunilor culturale şi devizul de cheltuieli pentru acţiunile preconizate 

la prezenta dispoziţie conform anexelor nr. 1, 2 şi 3.
3. Se obligă ÎM "Servicii Comunal Locative”, dl Veaceslav ZAPOROJAN să întreprindă 

acţiunile corespunzătoare pentru efectuarea amenajării locurilor de desfăşurare a acţiunilor 
culturale instalând puncte de conectare la energia electrică a aparatelor de sonorizare.

4. Se obligă şeful secţiei Securităţii Publice, dl Dumitru CROITOR în comun acord cu 
Garda Populară Orhei, dl Igor GORI, să asigure menţinerea ordinii Publice în timpul desfăşurării 
activităţilor culturale cu reglementarea circulaţiei rutiere conform programului activităţilor, după 
cum urmează:

- în scopul instalării scenei şi a agenţilor economici şi desfăşurării activităţilor conform 
programului se va sista circulaţia rutieră:

- de la data de 30 octombrie de la ora 15:00 pînă la 02 octombrie 2016 ora 24:00 în 
perimetrul: str. V. Lupu - intersecţia str. Ştefan cel Mare, intersecţia str. M. Eminescu -  
C.Negruzzi, intersecţia Renaşterii Naţionale -  str. M.Eminescu, intersecţia str.V.Lupu -  str. 
M.Costin;

- la data de 03 octombrie 2016, ora 00:00 - 06:00 dezinstalarea scenei cu blocarea 
traseului: str. V. Lupu: intersecţia str. M. Eminescu şi intersecţia str. M. Costin;

5. Se obligă ÎM ”Orhei Transport”, dl Artur BULAT în comun acord cu Inspectoratul de 
Poliţie Orhei să coordoneze din timp traseele pentru deplasarea transportului public şi particular.

6. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revinejvici?ru+*~“-ului oraşului Orhei d-
lui Valerian CRISTEA.

Viceprimarul oraşul JANDARA
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