
 

 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 160 

din 30.05.2022  

 

 

Cu privire la aprobarea Planului de activități 

organizate cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului, 

în perioada 31 mai – 5 iunie 2022 

 

În conformitate cu art. 29, alin. (1) lit. h), j), r), alin. (2) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, Legea voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010, Hotărîrea Guvernului nr. 

158 din 12.03.2012 cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010, 

dispoziția primarului nr. 43 din 23.02.2022 „Cu privire la aprobarea Planului anual de voluntariat în 

cadrul instituției gazdă - Primăria municipiului Bălți, pentru anul 2022” și în scopul organizării 

activităților cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului 2022, marcată la 5 iunie, - 

 

1. Se aprobă Planul de activități organizate cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului, în perioada 

31 mai – 5 iunie 2022, conform anexei. 

2. Se pune în sarcina: 

2.1. Direcției relații cu publicul să asigure organizarea și desfășurarea activităților din plan, 

conform anexei, în comun cu partenerii indicați și cu voluntarii primăriei; 

2.2. Direcției gospodărie comunală să asigure voluntarii și alți participanți cu materialele necesare 

derulării activităților de curățare a teritoriilor, în ziua de 03.06.2022, conform planului.  

3. Se recomandă Inspectoratului de Poliție Bălți și Direcției Regionale Nord al IGC să asigure 

menținerea ordinii publice și securitatea participanților, pe durata activităților desfășurate în teritoriu, 

după caz. 

4. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina secretarului Consiliului 

municipal Bălți Serdiuc Irina. 

   

 

 

Primarul municipiului Bălţi                                              Grigorișin Nicolai 



 

  

Planul de activități organizate cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului, în perioada 31 mai – 5 iunie 2022 

Nr. 

d/o 

Activități  Responsabili/ organizatori/ parteneri Timpul și locul 

desfășurării 

1 Crearea și distribuirea materialelor informative cu 

genericul „Pentru o comunitate mai curată”: video 

motivațional, bannere, texte, pentru distribuire în mediul 

online. 

Direcția relații cu publicul; 

Direcția gospodărie comunală; 

AO „Caroma Nord” (Fondul pentru Tineri); 

AO „TINERGIE – perspective și dezvoltare”; 

AO „Societatea Naținoală de Cruce Roșie din Moldova”; 

AO „Comunitatea Romilor din mun. Bălți ȘATRO”. 

31.05.22-05.06.22, 

Online 

2 Organizarea mesei rotunde la tematica „Tinerii bălțeni 

pentru o comunitate mai curată”. 

(#TineriiBălățeni#ComunitateCurată#ZiuaMediului2022) 

Direcția relații cu publicul; 

Direcția gospodărie comunală; 

AO „Caroma Nord” (Fondul pentru Tineri); 

AO „TINERGIE – perspective și dezvoltare”; 

AO „Societatea Naținoală de Cruce Roșie din Moldova”; 

AO „Comunitatea Romilor din mun. Bălți ȘATRO”. 

Joi (02.06.22), 

ora 10.00-12.00, 

bir. 117 din incinta 

Primăriei mun. Bălți. 

3 Organizarea activităților de curățare a zonelor râului 

Răuțel din preajma Podului Chișinăului și a teritoriului 

limitrof din preajma stației de pompare a apelor reziduale 

Bălțiul Nou. 

Direcția gospodărie comunală; 

Direcția relații cu publicul; 

AO „TINERGIE – perspective și dezvoltare”; 

AO „Caroma Nord” (Fondul pentru Tineri); 

AO „Societatea Naținoală de Cruce Roșie din Moldova”; 

AO „Comunitatea Romilor din mun. Bălți ȘATRO”. 

Vineri (03.06.22), 

ora 13.00 – 15.00, 

în teritoriu. 

4 Organizarea și desfășurarea acțiunii „Schimbăm o 

bomboană pe un deșeu”. 

AO „Caroma Nord” (Fondul pentru Tineri); 

Direcția relații cu publicul; 

AO „Comunitatea Romilor din mun. Bălți ȘATRO”. 

Duminică (05.06.2022), 

Piața V. Alecsandri, în 

preajma Havuzului. 

 

Anexă  
la dispoziția primarului  

nr.  160 din 30.05.2022  
_______________ 
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