
          Republica Moldova                                                      Республика Молдова 

     PRIMĂRIA m. BĂLŢI                                                    ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ  

                                     

 

DISPOZIŢIA  PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

 

Nr. 214  

din 04.07.2022  
 

 
Cu privire la organizarea și desfășurarea 

  comemorării Zilei victimelor stalinismului  

 (6 iulie) în mun.Bălți   

                          

               

În conformitate cu art. 29 alin. (1) lit. h) alin. (2) al Legii RM nr.436-XVI din 28.12.2006 

„privind administrația publică locală”, Hotărîrea Parlamentului RM nr.433-XII din 26.12.1990 

„cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica 

Moldova”, Decretul Președintelui RM nr.2180-VII din 01.07.2016 „privind Ziua comemorării 

victimelor stalinismului”, examinând declarația prealabilă a Eparhiei de Bălți și Fălești, 

Mitropolia Moldovei nr. 2851 din 02.07.2019,  adresarea Asociațieii victimelor represiunilor 

politice mun. Bălți din 17.05.2022, declarația Eparhiei de Bălți și Fălești, Mitropolia Moldovei 

nr. 3927 din 07.06.2022, în scopul comemorarea  victimelor  regimului stalinist  și păstrarea în 

conștiința publică a paginilor tragice din istoria Republicii Moldova, ce țin de represiunile și 

exterminările în masă ale oamenilor în perioada deportărilor, precum și în scopul educării tinerei 

generații în spiritul libertății, democrației și al respectului pentru personalitatea uman, - 

 

 

1. Se organizează și se desfășoară comemorarea „Ziua victimelor stalinismului” în 

mun.Bălți, la data de 06 iulie 2022, în fața monumentului victimelor represiilor politice,  

str. Feroviarilor, 18, piaţa gării Bălţi-Slobozia, în intervalul orar 9.00 -14.00. 

2. Se aprobă planul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea comemorării „Zilei 

victimelor stalinismului”, conform anexei nr.1. 

3. Toate autoritățile publice, întreprinderile și organizațiile, indiferent de tipul de proprietate  

06 iulie 2022: 

- vor  coborî în bernă drapelele de stat; 

- la ora 09.00 vor cinsti memoria celor, care au trecut prin calvarul deportărilor prin 

păstrarea unui moment de reculegere. 

4. Se pune în sarcină: 

4.1. Direcția cultură  (dl A. Ouș) să asigure: 

4.1.1. sonorizarea evenimentului desfășurat în fața monumentului victimelor represiilor 

politice, str. Feroviarilor, 18, piaţa gării Bălţi-Slobozia, în intervalul orar 9.00 -14.00; 

4.1.2. desfășurarea compoziției literar-muzicale. 

4.2. Direcția  gospodărie comunală (dl V. Zincovschi) să asigure: 

4.2.1. organizarea lucrărilor  necesare, ce țin de pregătirea sanitară și estetică în jurul 

monumentului victimelor represiilor politice; 

4.2.2. instalarea corturilor și scaunelor (60 buc.); 

4.2.3. conexiunea la energia electrică a aparatajului. 

 



4.3. Direcția evidență contabilă (dna L. Bădărău) să asigure cheltuielile pentru procurarea  

florilor,  în   limitele surselor alocate pentru anul 2022, conform anexei nr.2. 

4.4. Direcția administrație publică  (dna L.Dovgani) să asigure informarea consilierilor 

Consiliului Municipal Bălți și procurarea florilor, conform anexei nr.2. 

4.5. Secția – serviciul de presă (dna I.Smirnov) va asigura mediatizarea evenimentului pe  

pagina oficială a primăriei www.balti.md și în mass-media municipală. 

 

5. Se recomandă șefului Inspectoratului de poliție Bălți (dl I.Volontir), șefului SCO al DP 

„Nord” al INSP IGP (dl I.Vrînceanu), și șefului Direcției Regionale Nord al IGC (dl V. 

Pascari) asigurarea ordinii publice și securitatea participanților la activitate. 

6. Controlul  asupra executării  dispoziției date  se  pune  în  sarcină  viceprimarului  mun. 

Bălţi,  dnei T. Dubițkaia și secretarului Consiliului mun. Bălţi, dnei I. Serdiuc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar al mun. Bălți                           Nicolai GRIGORIȘIN                                           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balti.md/


Anexa nr. 1 

la dispoziţia primarului mun. Bălți  

nr. 214  din 04.07.2022  

 

 

Planul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea acțiunilor de comemorare a  

„Zilei victimelor stalinismului”  

 
 Denumirea activității Ora și locul desfășurării 

activității 

Responsabil 

1. Amenajarea și asigurarea 

lucrărilor necesare ce țin de 

pregătirea sanitară și estetică în 

fața și în jurul Monumentului 

victimelor represiilor politice,  str. 

Feroviarilor, 18, piaţa gării Bălţi-

Slobozia 

07.00 – 09.00                        
Monumentul victimelor 

represiilor politice, 

  str. Feroviarilor, 18, 

piaţa gării Bălţi-Slobozia 

Direcția  Gospodărie comunală; 

Direcția  Cultură. 

2. Oficializarea evenimentului  

consacrat comemorării „Zilei 

victimelor stalinismului” 

09.00 – 10.00                        
Monumentul victimelor 

represiilor politice, 

  str. Feroviarilor, 18, 

piaţa gării Bălţi-Slobozia 

Direcția  Cultură; 

Direcția  Generală  Asistență  

Socială, Sănătate  și  Protecția  

Familiei; 

Secția – serviciul de presă 

3. Desfășurarea   ceremoniei 

religioase „Veșnica pomenire”   

dedicată comemorării victimelor 

stalinismului 

10.00 – 10.40  
Monumentul victimelor 

represiilor politice, 

  str. Feroviarilor, 18, 

piaţa gării Bălţi-Slobozia 

Eparhia de Bălți și Fălești, 

Mitropolia Moldovei; 

Direcția  Cultură. 

 

4. Depuneri de flori la  Monumentul 

victimelor represiilor politice 
10.40 – 11.00                               

Monumentul victimelor 

represiilor politice, 

  str. Feroviarilor, 18, 

piaţa gării Bălţi-Slobozia 

Direcția  Cultură; 

Direcția administrația publică   

 

5. Rînduiala „Parastasului de 

pomenire” dedicată comemorării 

„Zilei victimelor stalinismului” 

11.00 – 14.00 
Monumentul victimelor 

represiilor politice, 

  str. Feroviarilor, 18, 

piaţa gării Bălţi-Slobozia 

Eparhia de Bălți și Fălești, 

Mitropolia Moldovei; 

Direcția  Cultură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

la dispoziţia primarului  mun.Bălți 

nr. 214  din 04.07.2022  

 

 

Devizul de cheltuieli privind organizarea și desfășurarea acțiunilor de comemorare a  

„Zilei victimelor stalinismului”  

 
 

 

№ Denumirea  Cantitatea  Prețul  Suma 

1. Coș de flori pentru a depune la monumentul 

victimelor represiilor politice  

 

(Depun: conducerea primăriei mun.Bălți) 

 

1 buc 

 

 

 

 
700 lei 
 

 

 

 
700 lei 
 

 

 

2. Crizanteme pentru a depune la monumentul 

victimelor represiilor politice  

 (Depun: 35 consilieri ai consiliului 

mun.Bălți) 

35 buc 

 

(35 pers. x 1 buc.) 

30 lei 1050 lei 

3 În total  1750 lei 
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