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UBLICA MOLDOVAREP

PRIMARIA ORA$ULUI $TEFAN VODA
MD -4201, or. $tefan VodI, str. $tefan cel Mare, 31, teUfax Q42) 2-30-53 e-mail: primariastefanvoda@gmail.com

DISPOZITIE nr. e8
din 13 noiembrie2020

Cu privire Ia orgatizarea
Zilei international e a Tineretului

AvAnd in vedere adresarea grupului de voluntari "Oamenii V" din or.$tefan Vod6; in temeiul
art.29 aIin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administrafia publicd
local6, primarul oragului $tefan Vod5, DISPUNE:

1 . Se creeazd grupul de lucru responsabil de organizarca qi desftgurare a Zilei internalionale
a Tineretului pentru ziua de l7 noiembrie 2020, in urmdtoarea componenlE nominal[:

Luchian Olga, viceprimar
Strat Ion, specialist, primdria or. $tefan Vodd
Birnd Aliona, director artisitic, Casa de Culturd orSgeneascd

Barbdneagri Adelina, conducdtor, Incubatorul de Afaceri
Ixari Galina, antreprenor local, Spirit Club Fitness

$tefan Natalia, director-adjunct, IP LT ,,$tefan Vodd"
Bolozan Aliona, secretax, $coala de Arte "Maria Biegu"
Mitachi Zinaida, rcprezerftant al gimnaziului rus "Dm. Cantemir"

2. Grupul de lucru:
va elabora qi prezenta spre aprobare devizul de cheltuieli necesare pentru
orgarizarea gi desfrqurarea evenimentului specificat in punctul int6i al prezentei
dispozilii.
la necesitate, va antrena in activitatea sa qi alli funclionari sau angajafi din cadrul
instituliilor, serviciilor gi/sau intreprinderilor din teritoriul oraqului pentru buna
organizare a evenimentului specificat in punctul intdi al prezentei dispozi{ii.

3. Contabilitateacentralizatilaprimdnei va efectua operaliunile necesare pentru finantarea
din bugetul oraqului pe anul 2020 aunor evenimente culturale prevdzute in Programul de

actiuni aprobat inbaza devizului de cheltuieli qi in conformitate cu prevederile actelor
normative in vigoare.

4. Controlul asupra prezentei dispozilii se incredinteazdviceprimarului oraqului, dna Olga
Luchian.

5. Se sisteazd circulatia rutierd pe perimetrul str.$tefan cel Mare-intersectie cu str.Pdcii qi

str.B. Glavan, in intervalul orelor 9. 3 0- 1 7. 00
6. Prezenta dispozilie se aduce la cunoqtinfa:

Oficiului teritorial CSugeni al Cancelariei de Stat;
Membrilor grupului de lucru (in copie);
Contabilitdtii centralizate a primdriei;
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Anecsi
la dispozifia primarului

nr. 98 din 13.11.2020

DEVIZUL
de cheltuieli pe primiria oragului gtefan vodd din 13.11 . zozoprivind

consemnarea 
" Zilei Internafionale a Tineretului 17 noembrie edilia Z02A e

necesar cheltuieliin sumi de 2675 (doud mii gase sute gapteyeci gi cinci ) lei 00
bani, gi anume,

L.Procurarea L0 ciainice electrice a cite 250 lei fiecare =2500.00 lei
2. Diplome 50 x 3.50 lei = 175.00 lei

Total -2675lei. 00 bani {doui mii gase sute $aptezeci gi

cinci)lei 00 bani

Ex.specialist evidenli militari , tineret gi sport */ lon Stratt{/"/


