


Cu privire la pregătirea şi
desfăşurarea manifestărilor consacrate
sărbătorii „Hramul Chişinăului”
(10-18 octombrie 2008)
În scopul bunei organizări a manifestărilor consacrate sărbătorii „Hramul
Chişinăului” (10-18 octombrie 2008), care a devenit deja o tradiţie, 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 alin.(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 sărbătorii
„Hramul Chişinăului” (10-18 octombrie 2008), (se anexează).
2. Direcţia cultură, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, preturile de sector
şi primăriile oraşelor, satelor (comunelor), conducătorii subdiviziunilor Primăriei
municipiului Chişinău vor elabora programe şi vor asigura pregătirea acţiunilor şi
manifestărilor consacrate sărbătoririi „Hramul Chişinăului”.
3. Cheltuielile pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor şi manifestărilor
cultural-artistice, consacrate sărbătorii „Hramul Chişinăului”, organizate de
Direcţia cultură şi Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, vor fi efectuate în
limita mijloacelor bugetare prevăzute pe anul 2008 la compartimentele respective,
conform prevederilor programelor de acţiuni pe anul 2008.
4. Direcţia generală finanţe va înainta propuneri Consiliului municipal Chişinău cu
privire la alocarea de resurse financiare suplimentare pentru acţiunile şi
manifestările cultural-artistice organizate de preturile de sector, conform devizelor
de cheltuieli prezentate.

5. Se stabilesc locurile desfăşurării acţiunilor şi manifestărilor organizate pe bd.
Ştefan cel Mare şi Sfânt de preturile sectoarelor, după cum urmează:
- Pretura Buiucani - în limita străzilor Sfatul Ţării - Serghei Lazo;
- Pretura Râşcani - în limita străzilor Mitropolit Bănulescu Bodoni –
Maria Cebotari;
- Pretura Botanica - în limita străzilor A. Puşkin - Mihai Eminescu;
- Pretura Ciocana - în limita străzilor Mihai Eminescu-Armenească;
- Pretura Centru - în limita străzilor Armenească-Ismail;
6. Întreprinderea municipală „Regia transport electric” va asigura, la solicitarea
Direcţiei cultură, executarea lucrărilor de afişare a materialelor publicitare ce vor
contribui la buna desfăşurare a sărbătorii „Hramul Chişinăului”.
7. Serviciul relaţii cu publicul şi Ziarul “Capitala” vor difuza zilnic, începând cu
1 octombrie curent, materialele publicitare privind programul de manifestări
pentru 14 octombrie şi vor reflecta în mass-media desfăşurarea acţiunilor şi
manifestărilor consacrate sărbătorii „Hramul Chişinăului”.
8. Comisariatul general de poliţie al municipiului Chişinău va asigura menţinerea
ordinii publice în timpul desfăşurării acţiunilor şi manifestărilor, paza scenei şi
utilajului tehnic de sonorizare şi iluminare.
9. Secţia poliţiei rutiere va stabili amplasamentul pentru parcarea autoturismelor,
camioanelor şi transportului specializat antrenat la pregătirea sărbătorii şi va
elibera permisele de acces respective.
10. Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii va organiza,
cu ocazia acestui eveniment, comerţul la tarabă în locurile stabilite, conform
programului.
11. Întreprinderea cu capital străin S.A.“Reţelele electrice municipiul Chişinău” şi
Întreprinderea reţelelor electrice de iluminare “Lumteh” vor asigura instalarea:
- cablurilor de capacitatea respectivă, alimentarea cu energie electrică a
scenelor şi a surselor de sonorizare şi iluminare;
- prizelor mobile şi alimentaţia cu energie electrică a utilajului de sonorizare şi
iluminare, conform programului.
12. Direcţia
transport public şi
căi de comunicaţie va sista circulaţia
transportului urban de călători în perimetrul Pieţei Marii Adunări Naţionale,
pentru ziua de 14 octombrie, între orele 0.00 – 24.00, şi va întocmi schemele de
ocolire a bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, stabilind rute speciale, conform programului.
13. Î.M.”Parcul urban de autobuze” va pune la dispoziţie autocare (tip MAN, unul
- în Grădina Publică “Ştefan cel Mare şi Sfânt”, unul - la scena din Piaţa Marii

Adunări Naţionale), care vor fi utilizate în calitate de vestiare pentru
participanţii la spectacole.
14. Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare va elabora
concepţia şi va executa, în colaborare cu preturile de sector, amenajarea
muncipiului câtre sărbătoarea „Hramului Chişinăului”, va conlucra cu agenţii
economici – proprietari ai panourilor de publicitate, în vederea amplasării
materialelor publicitare consacrate Hramului Chişinăului.
15. Regia “Autosalubritate”, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare,
Regia “Exdrupo”, Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi vor organiza, după
competenţă, salubrizarea platourilor şi teritoriului adiacent până la începerea şi
după încheierea manifestărilor, creând grupuri mobile pentru menţinerea curăţeniei
pe parcursul întregului eveniment.
16. Direcţia sănătăţii va asigura, la necesitate, acordarea de asistenţă medicală
participanţilor la manifestări, conform programului.
17. Direcţia situaţii excepţionale va întreprinde măsuri de securitate antiincendiară
pe parcursul desfăşurării manifestărilor.
18. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii mi-l asum.
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