
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHISINAU

g5-d, DISPOZITIE
nr din

Cu privire la desfE$urarea unei intruniri
in municipiul Chiqindu de cdtre Grupul
de iniliativd creat de dna Alina ANDRONACHE

Avdnd in vedere declara{ia prealabild nr. A-1245/21 din 22.02.2021, prin care
Grupul de iniliativd creat de dna Alina ANDRONACI{E anunld desfrqurarea unei
intruniri sub formd de marE al solidarit\ii, pe data de 8 martie 2021, intre orele
12:00 - 14:00, participanlii la marq se vor aduna in preajma scuarului Centrului
Comercial ,,LAIIC", dupd care se vor deplasa pe o singurd bandl a carosabilului, pe
urmdtorul traseu: Centrul Comercial ,,LrNIIC" - bd. $tefan cel Mare gi Sffint pdnd in
scuarul Parlamentului Republicii Moldova unde se va finaliza marsul, pentru buna
desfbgurare a intrunirii, in temeiul art. 5 (l), art. 6, art. 10 (3), art. 16 (1-4), art. 18
(1,2) gi art. 19 din Legea nr. 2612008 ,,Privind intrunirile", dft. 29 alin. (2) qi art. 32
alin. (1) din Legea nr.43612006 ,,Privind administra[iapublicd 1oca16", art. 15 alin. (2)

Ei art. 16 alin. (1) din L.egea nr. 136/2016 ,,Privind statutul municipiului ChiEindu",
dispoziliei Primarului General al municipiului Chiqindu nr. 180/2017 ,,Cu privire Ia
aprobarea Regulamenfului pentru receplionarea, notificarea Ei monitorizarea
intrunirilor qi a manifestaliilor cultural-sportive din municipiul Chiqindu Ei
desemnarea funclionarilor publici din preturile de sector responsabili de
monitorizare", Primarul General al municipiului Chiqindu DISPUNE:

I. La solicitarea organizatorului, Inspectoratul General al Poliliei va acorda
ajutorul necesar pentru asigurarea ordinii publice qi va supraveghea deplasarea
participan{ilor la mar$ pe traseul indicat in prezenta dispozilie.

2. Grupul de iniliativd creat de dna Alina ANDRONACFIE:
- va coordona desfb;urarea ?ntrunirii respective cu preturile sectoarelor Centru qi

Buiucani;
- va incheia un contract cu IMSP Centrul Nafional de Asistenld Medicald

Urgentd Prespitaliceascd in vederea acorddrii, in caz de necesitate, a ajutorului
medical participan{ilor la intrunire;

- va lua m6surile necesare privind respectarea prevederilor Hotdr6rii nr. 45 din
15.02.202t a Comisiei Nalionale Exceplionale de Sdndtate Public6 privind
combaterea rdsp6ndirii infecliei COVID- 1 9.
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3. Direclia generald locativ-comunalS qi amenajare va asigura, in bazE de
contract, salubrizarea terenului unde se va desfbqura intrunirea.

4. Responsabile pentru buna desftqurare a intrunirii, de proteclia spaliilor verzi
qi de asigurarea ordinii publice din partea Grupului de iniliativS sunt dnele Alina
ANDRONACHE, Tatiana CIIEBACqi Angela FROLOV.

5. Responsabil pentru desfb.qurarea legalI a intrunirii din partea Prim6riei
Mrmicipiului Chiqindu este dl Vasile PASCARI.

6. Direclia' administralie publicd localS va asigura controlul execut[rii
prevederilor prezentei dispozilii.
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