REPUBLICA MOLDOVA

MUNICIPIUL CHI$INAU

PRIMAR GENERAL
00023 I 65

DISPOZITIE
ff,&Ltd

dinZ{ /ea,b.rut*b&/:

Cu privire la desfbgutarea unei intruniri
sportive in municipiul Chigindu de cdtre
Federafia Moldoveneascd de Fotbal

vedere demersul ff. 06-11015677 din 23.08.2019, prin care
Federalia Moldoveneascd de Fotbal anun!6 organizarea qi buna desfdgurare a
meciului internafional de fotbal dintre seleclionatele Moldovei Ei Turciei, pe data
de 10 septembrie20lg,incepdnd cu ora 2I:45, pe Stadionul de Fotbal ,,ZIMBRIJ",
pentru buna desfdgurare a intrunirii, in temeiul art. 5 alin. (1), art. 6, art. 10
alin. (3), art. 16 aliniatele (1-4), art. 18 aliniatele (1 ,2) qi art. 19 din Legea
Republicii Moldova nr. 26-Yt/I din 22.02.2008 ,,Privind intrunirile", art. 32 alin.
(1) qi art.34 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administra{ia
publicalocal[",art. t5alin.(2)qi art. 16 alin.(1)dinLegeanr. 136din17.06.2016
,,Privind statutul municipiului Chi;indu", dispoziliei Primarului General al
municipiului Chigindu n-r. 180 din 28.02.2017 ,,Cu privire la aprobarea
Regulamentului pentru recepfionarea, notificarea Ei monitorizarea intrunirilor gi a
manifestatiilor cultural-sportive din municipiul Chiginiu gi desemnarea
funclionarilor publici din preturile de sector responsabili de monitorizare", deciziei
Consiliului municipal Chiginiu nr.3ll din 04.07.2019, Primarul General interimar
al municipiului Chigin[u DISPUNE:
l.La solicitarea organizatorului intrunirii, Inspectoratul General de Polilie va
acorda ajutorul necesar pentru asigurarea ordinii publice in preajma Stadionului de
Fotbal ,,ZIMBRU" Ei securitdlii circulaliei rutiere pe traseele de deplasare cdtre
stadion, cu restricfionarea parliald a traficului rutier pe data de 10 septembrie 2019,
incepdnd cu ora 19:00, pe bd. Dacia, din direcfia Aeroportului Internafional
Chigindu spre Centru, tronsonul cuprins intre str. Burebista Ei bd. Cuza-Vodd.
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2. DirecJia generald transport public qi cdi de comunicafie:

- va lua mdsuri privind majorarea numdrului unitIlilor de transport public
(autobuze qi troleibuze) in ziua meciului Ei va prelungi programul de lucru al
acestuia, incepAnd cu ora 19:00;
- traseul rutei de troleibuz nr. 22 se scufteazd pdnd la bd Traian, incepAnd cu

ora l9:00.

3. Organizatorul intrunirii va lua misurile necesare pentru plasarea gardurilor
de protec{ie pe porfiunea gi pe perioada sus-mentionatd.
4. Federatia Moldoveneascd de Fotbal:
- va coordona desfd$urarea intrunirii respective cu Pretura sectorului Botanica;
- va coordona, in mod obligatoriu, cu Directia situalii exceplionale, chestiunile
ce fin de respectarea regulilor de aplrare impotriva incendiiloi;

- va incheia un conhact cu IMSP Centrul Nafional de Asistentd Medical6
Urgentd Prespitaliceascd in vederea acordirii, in caz de necesitate, a ajutorului

medical participanlilor Ei spectatorilor la intrunirea sportivd.
5. Direcfia relaJii publice gi buget civil va informa, prin intermediul massmediei, cetdlenii municipiului Chiqindu despre evenimentul sportiv organizat gi
mdsurile de siguranld pentru asigurarea ordinii publice.

6.

intreprinderile municipale Regia ,yA,utosalubritate,,, Regia ,,EXDRUpg,, gi
Direcfia generald locativ-comunali gi amenajare vor asigura, n Aaza de contract,
salubrizarea terenului adiacent stadionului de Fotbal ,,ZIMBRU".
7. Responsabild de buna desfdgurare a intrunirii sportive, de evenimentele care
se vor desfbgura in spaliul public adiacent Stadionului de Fotbal
,,ZIMBRU", de
proteclia spatiilor verzi
de asigurarea ordinii publice
este Federatia
Moldoveneasci de Fotbal (dnii Leonid OLEINICENCO -Serghei BARCARI).
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8.

Responsabil pentru desfdgurarea

legali a intrunirii sportive,

de

evenimentele care se vor desfbgura in spafiul public adiacent Stadionului de Fotbal
,,ZIMBRU" din partea Primdriei municipiului Chigindu este dl Vasile pASCARI.

9. Directia

administrafie publicd locald

prevederilor prezentei dispoziJii.

va asigura controlul

executdrii

PRIMAR GENERAL INTEzuMAR
Adrian TALMACI
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