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DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

       РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 
№ 146 

din 19.05.2022  

 

 

Cu privire la participarea conducerii mun. Bălți  

la ceremonia depunerii de flori la bustul lui  

Taras Șevcenco în cadrul activităților, dedicate   

Zilei Internaționale a Cămășii Ucrainene,  

organizate de Consulatul Ucrainei în Bălți 

 

  În conformitate cu art. 29 alin.  (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006, dispoziţia primarului nr. 374 din 19.08.2011 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind cheltuirea mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor oficiale 

străine şi a anumitor persoane şi desfăşurarea activităţilor publice municipale şi altor activităţi” 

cu modificările și completările ulterioare, precum și invitația Consulatului Ucrainei în Bălți din 

17.05.2022, înregistrată în primăria mun. Bălți cu nr. 03-17/3298 din 17.05.2022, la activitățile 

dedicate Zilei Internaționale a Cămășii Ucrainene în data de 19.05.2022, -  

 

1. Se pune în sarcina Direcției administrație piblică:  

 procurarea florilor pentru depunere de către conducerea mun. Bălți la bustul lui Taras 

Șevcenco in cadrul activităților, dedicate  Zilei Internaționale a Cămășii Ucrainene, 

organizate de Consulatul Ucrainei în Bălți la data de 19.05.2022, ora 14.00, conform 

anexei.  

 prezentarea dării de seamă privind cheltuielile efectuate. 

2. Se pune în sarcina Direcției evidență contabilă achitarea cheltuielilor pentru procurarea 

florilor în limitele alocațiilor financiare, prevăzute pentru anul 2022, conform legislației 

în vigoare. 

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina viceprimarului mun. 

Bălți dna Tatiana Dubițkaia.  

 

 

 

 

 

 

 

Primar al mun. Bălţi                                  Grigorișin Nicolai 

 



Anexa 

la dispoziția primarului municipiului Bălți 

nr. 146 din 19.05.2022 

 

 

 

Devizul de cheltuieli 

pentru procurarea florilor pentru depunere la bustul lui Taras Șevcenco, 

în cadrul sărbătoririi Zilei Internaționale a Cămășii Ucrainene 

 

 

№ Denumirea Cantitatea Prețul Suma 

1. Crizantema: 10 buc. 

(2 persoane х 5 

buc.) 

 

30 lei 

 

300 lei pentru depunerea de către conducerea mun. 

Bălți la bustul lui Taras Șevcenco 

În total: 300 lei 
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