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DISPOZ-ITItr
PACIIOP-q}KEHI4E
Cu privire la organ\zatea
qi desfbqu rarea sdrbdtorii
,,Festivalul Vinului - 2018"

orgarizarea $i bund desfbgurare la un nivel inalt a sdrbdtorii raionale
,,Festivalul Vinului - z0l8", in confonxitate cu prevederile ar1. 53 alin. (1) lit' i) 9i
publicd
art.54 ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia

intru

locald,

DISPUN:
organiza la data de 21 octombrie 2018 desfbgurarea mdsurii culturale
"Festivalul Vinului - 2018".

l. A

2. Se aloc6 in conformitate cu Planul acfiunilor culturale qi alte mdsuri pentru
de 40320
tineret ale Secfiei cultura pentn-r anul 2018, mijloace financiare in sumd
lei pentru orga.nizarea gi desfbqurarea activit6lii culturale sus menlionate'

cu
3. Contabilul - gef al consiliului raional, dra Silvia Niculila, in conformitate
prevederile legislaliei in vigoare, inbaza actelor justificative, va asigura efectttarea
tperaliunilor ce se impun in vederea aloc[rii sumei nominalizate'

4. Se nupeqte responsabil pentru
$eful Sec'liei cultur6.
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TUIELI

DEVIZU

pentru organ\zarea qi desfbgurarea m6surii culturale
"Festivalul Vinului - 2018"

Baner- 1450 lei
2. Afige - 40 x 10 lei : 400 lei
1.

:

3. Diplome - 29 x 6,5 lei 200 lei
4. Veseld de unicd folosin{d - 400 lei
5. Obiecte de artizanat, pachete pentru prezenturi (14 buc.) - 2000 lei
6. Flori pentru decorare, buchete pentru oaspeli (3 buc.) 1300 lei
7. Rame pentru diplome -20 x 70 lei 1400 lei
8. Anun! TV 9i radio - 300 lei
9. Colaci -270lei
15000 lei
10. Produse de cofetdrie, masd cu bucate nafionale
I 1. Prezenturi pentru oaspefii de onoare (14 persoane) - 2700 lei
12. Cheltuieli de transport 1500 lei
13. Arenda obiectelor sculptate - 3000 lei
14.Prezentarea Casei Mare de la Cantemir gi rdzboiului de fesut covoare
15. Premii:
I x 1000 lei 1000 lei
9 x 500 lei :4500 lei
5 x 300 lei: 1500 lei
4 x 200 lei 800 lei
2 x 50lei 100 lei
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:
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TOTAL: 40 320lei (patruzeci mii trei sute douizeci) lei

$eful Secliei culturd

Olga GUTU

