
REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI 

 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 189  

din 14.06.2022  
 

 

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor consacrate 

celor 133 de ani  de la trecerea în nemurire a clasicului 

literaturii naţionale Mihai Eminescu (15.01.1850-15.06.1889)  
 

În conformitate cu prevederile art. 29 al Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 Privind 

administraţia publică locală, Legii nr. 413 din 27.05.1999 Culturii, Hotărârii Parlamentului nr. 433 

din 26.12.1990 Cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative și zilele de odihnă în 

Republica Moldova, dispoziţia primarului nr. 374 din 19.08.2011 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind cheltuielile mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor oficiale 

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

modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de participarea administraţiei Primăriei 

mun.Bălți, consilierilor CMB la activitatea publică municipală şi în scopul eternizării clasicului 

literaturii naţionale Mihai Eminescu, -  

 

1. Se desfăşoară în mun. Bălți la 15 iunie 2022 activități consacrate celor 133 de ani de la trecerea 

în nemurire a clasicului literaturii naționale – poetului Mihai Eminescu. 

2. Se aprobă Programul activităților culturale consacrate celor 133 de ani de la trecerea în nemurire 

a clasicului literaturii naţionale – poetului Mihai Eminescu (Anexa nr. 1). 

3. Se aprobă devizul de cheltuieli al Primăriei mun. Bălţi pentru depunerea de flori la bustul lui 

Mihai Eminescu la Complexul „Aleea Clasicilor Culturii Naţionale” din mun. Bălți, în ziua de 

15 iunie 2021 (Anexa nr.2). 

4. Se pune în sarcina: 

4.1. Direcţiei Evidenţă Contabilă (L. Bădărău) efectuarea cheltuielilor pentru procurarea florilor 

la depunerea de flori din 15 iunie 2022, în limitele alocaţiilor pentru anul 2022, conform 

devizului de cheltuieli aprobat; 

4.2. Direcţiei Cultură (A. Ouș) asigurarea organizării și desfăşurării activităților culturale 

conform Programului aprobat, precum şi funcţionarea aparatajului sonor la Complexul „Aleea 

Clasicilor Culturii Naţionale”, către evenimentul depunerii de flori la bustul lui Mihai Eminescu 

în ziua de 15 iunie 2022; 

4.3. Direcţiei Gospodărie Comunală (V. Zincovschi) asigurarea salubrizării Complexului 

„Aleea Clasicilor Culturii Naţionale” către eveniment. 



5. Se recomandă Inspectoratului de poliţie Bălţi să asigure ordinea publică şi securitatea 

participanţilor la depunerea de flori în ziua de 15 iunie 2022 la Complexul „Aleea Clasicilor 

Culturii Naţionale”. 

6. Controlul asupra executării dispoziţiei în cauză se atribuie viceprimarului, dnei Tatiana 

Dubițkaia. 

 

 

 

 

 

 

 

Primarul mun. Bălţi 

 

 

 

 

 Nicolai GRIGORIŞIN 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  



Anexa nr. 1 

la dispoziţia primarului mun. Bălți 

nr. 189 din  14.06.2022  

 

PROGRAMUL 

ACTIVITĂȚILOR CULTURALE DEDICATE COMEMORĂRII POETULUI  

MIHAI EMINESCU 

133 de ani de la trecerea în nemurire (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889) 

15 iunie 2022 

 

1. 15.06.2021 

10:00 

DEPUNERE DE FLORI LA 

BUSTUL POETULUI  

 

Medalion literar-muzical 

„Steaua lui Eminescu” 

dedicat comemorării poetului 

clasic Mihai Eminescu cu 

colectivele artistice ale 

instituției 

Palatul Municipal de 

Cultură 

 (str. Dostoievski, 24) 

Aleea Clasicilor 

Literaturii 

Naționale 

2. 15.06.2021 

11:00 - 

17:00 

Revistă bibliografică 

„Cărți ce te ajută să-l cunoști 

pe Eminescu 

Biblioteca Municipală  

„E. Coșeriu” 

Biblioteca 

Municipală  

„E. Coșeriu” 

Sala împrumut 

(str. Pușkin, 34) 

3. 15.06.2021 

09:30 

Activitatea de comemorare a 

poetului „Mihai Eminescu”  

„Am venit să-mi plec iar 

gândul.” 

Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu” 

În curtea Liceului 

Teoretic „Mihai 

Eminescu” 

 



Anexa nr. 2 

la dispoziția primarului mun. Bălți 

nr. 189  din 14.06.2022  

 

 

Devizul de cheltuieli 

pentru procurarea florilor pentru depunere la bustul lui M. Eminescu, 

                                      consacrată celei 133 de ani de la trecere în nemurire  

a clasicului literaturii naționale 

 

 

№  Denumirea  Cantitatea (buc.) Prețul  

(1 buc.) 

Suma  

Crizantema 

1. Depun: conducerea primăriei mun. Bălți: 

primar, 2 viceprimari, secretarul Consiliului 

mun. Bălți  

16 buc. 

(4 pers. câte 4 buc.) 

30 lei 480 lei 

2. Depun 35 consilieri ai Consiliului mun. Bălți 35 buc. 

(35 pers. câte 1 buc.) 

30 lei 1050 lei 

Total:  1530 lei 
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