
 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 147 

20.05.2022 

 

Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli  

pentru 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”, dispoziția primarului 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 

scopul asigurării activității lucrărilor de pregătire și desfășurare a evenimentelor dedicate 

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

Sfîntului Nicolae Făcătorul de Minuni, -  

  

 

1. Se aprobă devizul de cheltuieli pentru 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, conform anexei. 

 

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

sărbătoririi Zilei orașului în limitele mijloacelor financiare, prevăzute pentru anul 2022, 

conform anexei. 

 

3. Direcția administrație publică să prezinte darea de seamă privind cheltuielile efectuate în 

modul stabilit. 

 

4. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina viceprimarului mun. Bălți 

dlui Ghenadie Șmulschii. 

 

 

 

 

 

Primarul municipiului  Bălți          Nicolai Grigorișin 

 

 

 

 



Anexa  

la dispoziția primarului mun. Bălți 

nr. 147 din 20.05. 2022 

Devizul de cheltuieli 

pentru desfășurarea activităților în cadrul sărbătoririi  

Zilei orașului – 2022 

 

Nr. Tipuri de cheltuieli pentru primirea  şi deservirea delegaţiilor Cheltuieli (lei) Persoană responsabilă  

1. 2. 3. 4. 

1. Pauză de cafea (cafea, ceai, apă, suc, produse de patiserie) 24 624 lei Natalia Romanenco 

2. Desfăşurarea recepţiilor oficiale sub formă de prînz în restaurantul 

„Gold House” 

77 350 lei  Natalia Romanenco 

Dovgani Ludmila 

 

3. Furshet în restaurantul „VisPas” în cadrul desfășurării forumulu 

„BALTI FOR DIGITAL  TRANSFORMATION” 

38 000 lei Natalia Romanenco 

4. Arenda sălii în restaurantul „VisPas” în cadrul desfășurării forumulu 

„BALTI FOR DIGITAL  TRANSFORMATION”  

12 000 lei Dan Moraru 

 

5. Serviciul de pază și securitate a evenimentelor, desfășurate în cadrul 

forumulu „BALTI FOR DIGITAL  TRANSFORMATION” în 

restaurantul „VisPas” 

3 120 lei  Dan Moraru 

 

6. Transmisia live a evenimentelor, dedicate sărbătoririi Zilei orașului 

– 22 mai 

25 000 lei Dan Moraru 

 

7. Cazarea membrilor delegațiilor oficiale străine (orașe-partenere și 

orașe înfrățite) în hotel  

2 persoane x 2 camere x 4 nopți x 1000 lei 

= 8000 lei 

            Dan Moraru 

 

8. Suvenire pentru delegațiile oficiale 

 

5 persoane (II grupa delegației - 

conducători) x 1500 lei = 7 500 lei 

7 persoane (II grupa delegației - membrii) 

x 600 lei = 4200 lei 

41 persoane (III grupa delegației - 

conducători) x 750 lei = 30 750 lei 

6 persoane (III grupa delegației - membrii) 

x 500 lei = 3 000 lei 

 

În total : 45 450 lei 

 

 

        Ludmila Dovgani 



9. Articole de cancelarie 3 550 lei         Dan Moraru 

10. Participarea conducerii municipiului Bălți, consilierilor Consiliului 

mun. Bălți, reprezentanților deligațiilor oficiale, cetățenilor de 

onoare ai municipiului Bălți la ceremonia depunerii de flori la 

monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfînt, consacrată sărbătoririi Zilei 

orașului. 

Flori 180 buc. x 30 lei = 5 400 lei 

 

 

   

      Ludmila Dovgani 

11. 

 

Flori în buchete pentru înmînarea de către conducerea mun. Bălți 

cetățenilor de onoare în legătură cu conferirea titlului 

4 buchete x 250 lei = 1000 lei 

 

În total : 1000 lei 

     Ludmila Dovgani 

              În total cheltuieli – 243 494 lei 

 


		2022-05-20T19:34:24+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




