
REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI 

 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 208  

din 30.06.2022  

 

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea 

acțiunilor dedicate Zilei comemorării lui 

Ștefan cel Mare și Sfânt, Domnitorul Moldovei 

 

 

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

administraţia publică locală, Legii Culturii nr. 413 din 27.05.1999, 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 Domnitorului 

Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt, - 

 

1. Se desfășoară în perioada 01 - 07 iulie 2022 acțiuni dedicate Zilei comemorării lui Ștefan 

cel Mare și Sfânt. 

2. Se aprobă Programul acțiunilor culturale dedicate Zilei comemorării lui Ștefan cel Mare și 

Sfânt (anexa nr. 1). 

3. Se aprobă devizul de cheltuieli al Primăriei mun. Bălți pentru depunerea de flori la 

monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt (anexa nr. 2). 

4. Direcția Cultură (dl A. Ouș) va asigura realizarea acțiunilor culturale, conform programului 

aprobat. 

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

florilor la depunerea de flori din 02 iulie 2022, în limitele alocaţiilor pentru anul 2022, 

conform devizului de cheltuieli aprobat. 

6. Direcţiei Gospodărie Comunală (V. Zincovschii) asigurarea salubrizării teritoriului aferent 

monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt către eveniment. 

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

participanţilor la depunerea de flori în ziua de 02 iulie 2022 la Monumentul lui Ștefan cel 

Mare și Sfânt. 



8. 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. 208 din 30.06.2022 

 

 

Programului activităților culturale dedicate 

Zilei cornemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt, 

Domnitorul Moldovei 

 

Nr. 

d/o 
Data și ora Denumirea activității Responsabil Locul desfășurării 

1.  
01.07.2022 

10:30 

Excursie tematică 

,,În istorie prin memorie - 

Ștefan cel Mare” 

Muzeului de 

Istorie și 

Etnografie 

str. Ștefan cel Mare 

(Monumentul lui 

Ștefan cel Mare – 

Muzeul de Istorie și 

Etnografie) 

2.  
01.07.2022 

11:00 

Prezentare de imagini ale 

statuilor lui Ștefan cel Mare și 

Sfânt din România și Republica 

Moldova 

„Ștefan cel Mare și Sfânt – din 

trecut spre viitor” 

Pinacoteca 

„Antioh 

Cantemir” 

Pinacoteca „Antioh 

Cantemir” 

(str. Independenței,10) 

3.  
02.07.2022 

11:00 

Depunere de flori la 

Monumentul lui Ștefan cel 

Mare și Sfânt 

 

Compoziție literar-muzicală 

„Ștefan cel Mare şi Sfânt – un 

nume, o istorie” 

Centrul de 

Cultură și Tineret 

Monumentul lui 

Ștefan cel Mare și 

Sfânt, 

(Piața Independenței, 

1) 

4.  
02.07.2022 

13:00 

Compoziţie literară cu 

genericul 

„Şi plânge Ştefan la Cetate 

pentru Moldova lui iubită” 

Casa de Cultură 

„Molodova” 

Casa de Cultură 

„Molodova” 

(str.Carasiov, 39) 

5.  
07.07.2022 

10:30 

Programul „Literatura iese în 

oraș” 

Proiectul municipal 

„Cunoaștere și memorie 

bălțeană” 

„Ștefan cel Mare, apărătorul 

Țării Moldovei” 

Biblioteca 

Municipală 

„E. Coșeriu” 

Biblioteca Municipală 

„E. Coșeriu”, 

Serviciul relații cu 

publicul, Sala de 

lectură 

(str. Dostoievski, 32) 

 



Anexa nr. 2 

la dispoziția primarului mun. Bălți 

nr. 208  din 30.06.2022 

 

 

 

Devizul de cheltuieli 

pentru procurarea florilor în cadrul evenimentelor, 

consacrate Zilei comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt 

 

 

№ Denumirea Cantitatea Prețul Suma 

Crizantema: 

1. pentru depunerea de către conducerea mun. 

Bălți la monumentul lui Ștefan cel Mare și 

Sfînt 

 

12 buc. 

(3 persoane х 4 

buc.) 

30 lei 360 lei 

2. pentru depunerea de către consilierii 

Consiliului mun. Bălți la monumentul lui 

Ștefan cel Mare și Sfînt 

35 buc. 

(35 persoane х 1 

buc.) 

30 lei 1050 lei 

În total: 1 410 lei 
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