
 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 145  

din 18.05.2022  

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea activităților 

dedicate aniversării a 601 de ani de la înființarea orașului 

și Hramului orașului instituit în cinstea 

Sfîntului Nicolae Făcătorul de Minuni  

 

În conformitate cu art. 29 alin. (2) al Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația 

publică locală, decizia primăriei or. Bălți nr. 5/15 din 21.05.1992 „Cu privire la instituirea sărbătorii 

Hramul orașului”, în scopul asigurării organizării măsurilor de pregătire și desfășurare a activităților 

dedicate aniversării a 601 de ani de la înființarea orașului și Hramului orașului instituit în cinstea Sfîntului 

Nicolae Făcătorul de Minuni, păstrării tradițiilor, altoirii dragostei față de orașul natal, implicării 

întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor, sectorului public și populației spre participare activă la 

pregărirea Zilei orașului, precum și în scopul îmbunătățirii stării sanitare a orașului, amenajarea acestuia,-  

 

1. Se aprobă: 

1.1. componența comitetului organizatoric pentru organizare și sărbătorire a Zilei orașului (anexa nr. 

1);  

1.2. planul de lucru privind organizarea și desfășurarea activităților dedicate sărbătoririi Zilei orașului 

(anexa nr. 2); 

1.3. programul activităților dedicate aniversării a 601 de ani de la înființarea orașului (anexa nr. 3); 

 

2. Direcția administrație publică: 

2.1 până la 20.05.2022 să elaboreze devizul de cheltuieli pentru desfășurarea activităților dedicate 

sărbătoririi Zilei orașului în limitele mijloacelor financiare pentru anul 2022; 

2.2 să prezinte darea de seamă privind cheltuielile efectuate în modul stabilit. 

 

3. Direcţia evidenţă contabilă să achite cheltuielile pentru desfășurarea activităților în cadrul sărbătoririi 

Zilei orașului în limitele mijloacelor financiare, prevăzute pentru anul 2022, conform devizului de 

cheltuieli elaborat. 

 

4. Se recomandă Inspectoratului de Poliție mun. Bălți să organizeze menținerea ordinii publice și 

asigurarea securității în locurile de desfășurare a activităților de sărbătoare. 

 

5. Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum. 

 

 

 

 

 

 

Primarul  municipiului Bălți        Nicolai Grigorișin 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la dispoziția primarului mun. Bălți 

nr. 145 din 18.05. 2022 

 

 

 

COMPONENȚA 

comitetului organizatoric 

 pentru organizare și sărbătorire a Zilei orașului 

 

1. Grigorișin Nicolai – primarul mun. Bălți, președintele comitetului organizatoric. 

 

Membrii comitetului organizatoric:  

2. Dubițkaia Tatiana – viceprimarul mun. Bălți. 

3. Șmulschii Ghenadie - viceprimarul mun. Bălți. 

4. Serdiuc Irina – secretarul Consiliului mun. Bălți. 

5. Dovgani Ludmila  – șeful Direcției administrație publică. 

6. Zincovschi Veaceslav – șeful Direcției gospodărie comunală. 

7. Ouș Alexandr – șeful interimar Secției cultură. 

8. Iurcenco Olga – șeful interimar Direcției învățămînt, tineret și sport. 

9. Moraru Dan – șeful Direcției relații externe și atragerea investițiilor. 

10. Rusu Vera – șeful Direcției generale financiar-economice. 

11. Romanenco Natalia – șeful Direcției comerț, Direcției generale financiar-economice. 

12. Bădărău Lilia – șeful Direcţiei evidenţă contabilă 

13. Șcerban Anastasia – specialist principal al Secției serviciul de presă.  

14. Juraveț Serghei – administratorul ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți”. 

15. Novicova Svetlana – administratorul ÎM „Amenajarea teritoriului și spațiilor verzi”. 

16. Vlas Iurie – administratorul ÎM „Asociația piețelor din mun. Bălți”. 

17. Bragari Larisa – administratorul ÎM „Direcția de construcții capitale comanditar unic mun. Bălți”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la dispoziția primarului mun. Bălți 

nr. 145 din 18.05.2022 

 

Planul de lucru  

privind organizarea și desfășurarea activităților 

 dedicate sărbătoririi Zilei orașului 

 

 

Nr. 

d/o 

Activități Termen de 

executare 

Responsabilii pentru 

executare 
1 2 3 4 

1.  Desemnarea persoanelor responsabile pentru 

participanții marșului de sărbătoare: 

colectivelor de muncă, organizațiilor 

obștești, asociațiilor de creație și instituțiilor 

de învățământ ale orașului  

până la  

18.05 

Direcția gospodărie 

comunală 

2.  Colectarea informației despre participanții 

marșului de sărbătoare 

până la  

 18.05 

Direcția gospodărie 

comunală 

3.  Prelucrarea informației despre participanții 

marșului de sărbătoare pentru prezentarea ei 

ulterioară în procesul marșului 

până la  

 18.05 

Direcția cultură 

4.  Elaborarea schemei traficului de transport, 

luând în considerație locurile de desfășurare 

a activităților de sărbătoare 

până  

la 18.05 

Direcția gospodărie 

comunală 

5.  Amplasarea afișelor activităților de 

sărbătoare pe panouri de reclamă  

18.05-21.05 Direcția cultură 

6.  Informarea locuitorilor orașului prin mass-

media despre desfășurarea activităților de 

sărbătoare și amplasarea informației pe 

pagina oficială a primăriei www.balti.md 

18.05-21.05 Secția serviciul de presă 

7.  Organizarea înștiințării consilierilor 

Consiliului mun. Bălți, conducătorilor 

întreprinderilor, organizațiilor, instituțiilor 

orașului despre activitățile în cadrul Zilei 

orașului, conform anexei nr. 3 la prezenta 

dispoziție. 

până la 20.05 Direcția administrație 

publică  

8.  Organizarea activităților festive pe terenurile 

de concert în cartierele orașului 

19.05-23.05 Direcția cultură, Direcția 

gospodărie comunală, ÎM 

”DRCD”, ÎM ”Asociația 

pieților mun. Bălți” 

9.  Asigurarea alimentării cu energie electrică 

în locurile de petrecere a activităților de 

sărbătoare pe parcursul desfășurării a tuturor 

acțiunilor  

21.05-22.05 ÎM„DCCCU mun. Bălți”, 

Direcția gospodărie 

comunală, Direcția 

cultură, ÎM „DRCD”, ÎM 

„Amenajarea teritoriului 

și spațiilor verzi” 

10.  Instalarea și demontarea pe piața 

Independenței a unei tribuni pentru 

conducerea municipiului și lucrări de 

amenajare și înfrumusețare a tribunei 

21.05-22.05 Direcția gospodărie 

comunală, ÎM ”DRCD” 

11.  Instalare pe piața Independenței a corturilor, 

meselor, covoarelor, utilajului tehnic, 

organizarea activităților de transport și 

logistică  pentru desfășurarea Sfintei 

liturghii consacrate Zilei orașului  și a 

21.05-22.05 Direcția gospodărie 

comunală, Direcția 

cultură, ÎM „DRCD”, ÎM 

„Asociația pieților mun. 

Bălți” 

http://www.balti.md/


Nr. 

d/o 

Activități Termen de 

executare 

Responsabilii pentru 

executare 
1 2 3 4 

concertelor 

12.  Asigurarea curățeniei sanitare și amenajării 

în locurile de desfășurare a sărbătorii 

20.05-23.05 Direcția gospodărie 

comunală, ÎM 

„Amenajarea teritoriului 

și spațiilor verzi” 

13.  Organizarea  decorării festive a orașului în 

cadrul evenimentelor desfășurate (instalarea 

bannerelor, decorarea trolebuzelor, activități 

logistice și servicii de pază a tuturor 

bunurilor, etc.)  

până la 

20.05. 

Direcția gospodărie 

comunală, ÎM „DRCD”, 

ÎM „DT Bălți” 

14.  Asigurarea ordinii publice și securității 

antiincendiare în locurile de desfășurare a 

activităților de sărbătoare. 

22.05 Inspectoratul poliției 

mun. Bălți, SCO al DP 

„Nord” al INSP IGP, 

Direcția situații 

excepționale mun. Bălți, 

Direcția regională Nord 

al IGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Anexa nr. 3 

la dispoziţia primarului mun. Bălți                                                                    

                                                                                      nr. 145 din 18.05.2022 

 
Programul activităților,  

dedicate aniversării a 601 de ani de la înființarea orașului  

  

22 mai 2022 
 

0830 Sfânta Liturghie de Hramul Orașului Piața Independenței, 

intrarea în Parcul 

Central 
10 45 Înmânarea legitimațiilor și diplomelor  Cetățenilor de 

onoare ai mun. Bălți 

1100 

 

Depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și 

Sfânt – comemorarea Domnitorului Moldovei 
Compoziție muzical-coregrafică 

 

Piața Independenței 

 

1120 Omagiu orașului Bălți la 601 ani 

Alai de sărbătoare 

cu participarea instituțiilor, organizațiilor și întreprinderilor 

mun. Bălți 

Piața 

Vasile Alecsandri 

1000-1600 Pasărea din suflet,  

Ediția a XXVII- a  
Târgul Național al meșterilor populari 

Aleea  

Clasicilor Culturii 

Naționale, 

 Scuarul 

„Meșterul popular” 
1200 -1330 Cântecul din străbuni, cântat de oameni buni 

Prezentarea portului popular, concert susținut de artiștii 

ansamblurilor vocal-folclorice 

1200-1230 Prezentarea conceptului de dezvoltare a Lacului 

Orășenesc 

AO Platforma Urbană 

Piața 

Vasile Alecsandri 

1000-1400 Orașul Copilăriei 

Expoziție de lucrări ale elevilor Școlii de Arte Plastice  

Aleea pictorilor  

 (între OSC Bălți și 

”Patria”) 

0900-2300 Distracții pentru copii Parcul pentru copii 

„Andrieș”/ carusel 

0900-2300 Expo-târg gastronomic 

Iarmaroc ambulant cu realizarea producției proprii 

Piața 

Vasile Alecsandri 

1000-1130 Respect Liga Nord 

Turul 8 al  turneului regional la fotbal 

 între copii U11 (2010-2011a.n.) 

Școala Sportivă 

Specializată de Fotbal 

1000-1130 Grassroots Liga Nord 

Turul 6 al turneului regional la fotbal 

 între copii U9 (2012-2013 a. n.) 

Stadionul municipal 

1200-1600 Întâietatea mun. Bălți la lupta națională „Trânta” 

Școala Sportivă Specializată „B. Petuhov” 

Piața Independenței 

intrarea în Parcul 

Central 

1130-1430 Ziua ușilor deschise la Universitatea de Stat 

 „Alecu Russo” Bălți 

USARB 

1200-1330 Orașul meu - mândru soare 

Concertul Școlii de Arte „C. Porumbescu” 

 

 

Piațeta „V. Vîsoțki” 

(Parcul Central) 
1330-1500 Oraș iubit - mândria mea 

Concertul Școlii de Muzică „G. Enescu” 



1500-1630 «Мы разные, но мы вместе» 

Festivalul etnocultural 

1630-1800 „Прекрасный город молодости нашей” 

Evoluarea formațiilor artistice ale 

Căminului de Cultură „Veteranul” 

 

1300-1600 

Orășelul copiilor 

Concert Orașul meu iubit, ateliere de lucru, jocuri 

distractiv-sportive și expoziție de lucrări de artă,  

Centrul de Creație a Copiilor „M. Blanc” 

 

Piața 

Vasile Alecsandri 

1200-1300 Hora – Maraton 

Maratonul dansului popular 

Strada Independenței 

(în fața Bibliotecii 

„Ion Creangă”) 

1300-1400 Orașul Bălți - file de istorie  
Lecturi publice, Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” 

În fața Bibliotecii 

„Ion Creangă” 

 

 

 

1230-1400 

 

„Copilărie veselă” 

Jocuri intelectual-sportive, concurs de desene pe asfalt, 

FLASH-MOB, exercițiu echilibristic „Castelul din lăzi” și 

mersul pe  frânghie 
Centrele Municipale pentru Adolescenți și Tineret 

 

 

 

Parcul Central 

Zona de informare 

Face painting /desene pe față/ 

Tombolă/ Quiz cu premii  

Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret 

1300-1400 

1430-1500 

Pomponică 

Spectacol pentru copii, regizor Leonid Cebotaru 

Estrada de vară 

1300-1600 Oamenii Bălțiului 

Expoziție de fotografii 

Pinacoteca  

„Antioh Cantemir” 

1300-1700 FORUM ”BALTI FOR DIGITAL TRANSFORMATION” Sala de Conferințe 

„Vispas” 

1600-1730 FC „Bălțeanca” – FC „Аgarista”,  

Turul 14 al Campionatului Moldovei la fotbal între 

echipele femenine  

Școala Sportivă 

Specializată de Fotbal 

1700-2000 „LA MULȚI ANI, BĂLȚI! С ДНЁМ ГОРОДА!” 

Concertul formațiilor artistice și interpreților din instituțiile 

de cultură ale mun. Bălți 

 

Piața 

Vasile Alecsandri 

2000 DoReDos, Pasha Parfeni, SunStroke Project, MINELLI 
Show de sărbătoare susținut de artiști profesioniști  
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