PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU



DISPOZIŢIE
Nr._______

din__________________

Cu privire la pregătirea
şi desfăşurarea acţiunilor şi
manifestărilor cultural – artistice
consacrate sărbătorilor naţionale
„Ziua Independenţei” şi
„Limba Noastră cea Română”
(27-31 august, 2008)
În scopul bunei organizări şi desfăşurări a acţiunilor şi manifestărilor
cultural-artistice consacrate sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei” şi
„Limba Noastră cea Română”, în temeiul art.22 din Legea culturii nr.413-XIV
din 27.05.99, art.30(2) din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003
„Privind finanţele publice locale”, art.29(2), art.32(1) din Legea Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,
primarul general al municipiului Chişinău DISPUNE:
1. Se aprobă Programul manifestărilor cultural – artistice consacrate
sărbătorilor naţionale „Ziua Independenţei” şi „Limba Noastră cea Română”
(anexă).
2. Direcţia cultură (dna Ana Culev) va coordona şi va întreprinde acţiuni
concrete întru buna desfăşurare a acţiunilor şi manifestărilor respective.
3. Cheltuielile pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor şi manifestărilor
cultural – artistice organizate de Direcţia cultură, vor fi efectuate în limita
mijloacelor bugetare planificate pe anul 2008 la compartimentul “Cultură”.
4. Preturile de sector şi primăriile oraşelor, comunelor, direcţiile generale,
direcţiile, secţiile şi serviciile subordonate Consiliului şi Primăriei
municipiului Chşinău vor întreprinde măsuri concrete şi vor institui un
control strict în vederea realizării şi desfăşurării acţiunilor şi manifestărilor
menţionate în program.
5. Direcţia sănătăţii (dl Mihai Moldovanu) va asigura acordarea asistenţei
medicale participanţilor la manifestări.
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6. Comisariatul general de poliţie al municipiului Chişinău (dl Eugeniu
Axentiev) va asigura menţinerea ordinii publice în locul şi timpul
desfăşurării acţiunilor şi manifestărilor, paza scenei şi utilajului tehnic de
sonorizare şi iluminare.
7. Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (dl Vladimir
Nirca) va organiza comerţul la tarabă în locul desfăşurării acţiunilor şi
manifestărilor, conform programului.
8. Întreprinderea cu capital străin S.A. “Reţelele electrice municipiul Chişinău”
(dna Anastasia Panuş), Întreprinderea reţelelor electrice de iluminare
“Lumteh” (dl Nicolae Vereşco) vor instala prize electrice mobile, vor asigura
alimentarea cu energie electrică a surselor de sonorizare şi iluminare,
conform programului.
9. Serviciul poliţiei rutiere al Comisariatului general de poliţie (dl Gheorghe
Gatman) şi Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie (dl
Veaceslav Ţărnă) vor asigura activitatea transportului public şi vor crea, în
caz de necesitate, scheme de ocolire, stabilind rute pentru zilele de 27 şi 31
august curent, conform programului.
10. Regia “AUTOSALUBRITATE” (dl Tudor Maniv), Direcţia generală locativ
– comunală şi amenajare (dl Dionisie Boaghie), Regia “EXDRUPO” (dl
Efim Cheptenar):
- vor organiza salubrizarea platourilor şi a teritoriului adiacent înainte de
începerea şi după finalizarea manifestărilor, conform programului;
- vor instala containere pentru salubrizarea teritoriului şi WC-uri
ambulante.
11. Preturile de sector (dl. Vladimir Guriţenco, dl. Valeriu Nimerenco, dl.
Vladimir Şarban, dna Galina Bostan, dl. Mihail Cîrlig), Direcţia generală
arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (dl. Vladimir Modârcă), Î.M. “Regia
transport electric” (dl Gheorghe Morgoci) şi Î.M.”Parcul urban de autobuze”
(dl Iacob Capcelea) vor asigura lucrările de afişare a materialelor publicitare
şi ilustrative.
12. Î.M.”Parcul urban de autobuze” (dl Iacob Capcelea) va pune la dispoziţie
autocare (tip MAN) ce vor fi utilizate ca vestiare pentru artişti.
12. Centrul municipal de medicină preventivă (dl Iurii Pânzaru) va exercita
controlul asupra calităţii produselor alimentare prezentate spre
comercializare pe platourile desfăşurării manifestărilor prevăzute în program.
13. Direcţia relaţii publice (dna Mariana Vasilache) va reflecta în mass-media
lucrările de pregătire şi desfăşurare a manifestărilor şi acţiunilor prevăzute în
program.
PRIMAR GENERAL
Dorin Chirtoacă

