
 

 
 

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

  PRIMĂRIA m. BĂLŢI                         ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 
 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 231  

   din 22.07.2022  

       

      

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

      acţiunilor dedicate comemorării  

artistului Vladimir Vîsoțki  

 

 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) al Legii RM privind administraţia publică 

locală nr. 436 din 28.12.2006, Legii Culturii nr. 413 din 27.05.1999, dispoziţiei 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” şi în scopul comemorării artistului Vladimir 

Vîsoțki, -  

 

1. Se desfăşoară în mun. Bălți la 25 iulie 2022, ora 10:00 acţiuni dedicate comemorării artistului 

Vladimir Vîsoțki. 

 

2. Se aprobă Programul acţiunilor culturale dedicate comemorării artistului Vladimir 

Vîsoțki (anexa nr. 1). 

 

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

„Vladimir Vîsoțki”, 25 iulie 2022 (anexa nr. 2). 

 

4. Direcția administrație publică să asigure procurarea florilor, conform anexei 

 

5. Direcţia Evidenţă Contabilă va asigura achitarea cheltuielilor pentru procurarea florilor în 

limita surselor financiare alocate pentru anul 2022, în conformitate cu devizul de cheltuieli 

aprobat. 

 

6. ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” va asigura conectarea la energia electrică 

pentru aparatajului sonor la Piațeta „Vladimir Vîsoțki”. 

 

7. Direcţia Gospodărie Comunală va asigura salubrizarea teritoriului Parcului Central. 

 



8. Se recomandă Inspectoratului de Poliţie, Regimentului Nord al INP a IGP, Direcției Regională 

Nord al IGC să asigure ordinea publică pe parcursul activităților, conform programului 

aprobat. 

 

9. Controlul asupra executării dispoziţiei în cauză se pune în sarcina viceprimarului mun. Bălţi, 

dnei Tatiana Dubițkaia. 

 

 

 

Primarul mun. Bălţi Nicolai GRIGORIŞIN 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



Anexa nr.1 

la dispoziția primarului nr. 231  

din 22.07.2022  

Programului activităților culturale dedicate 

comemorării artistului Vladimir Vîsoțki 

 

     

1. 25.07.2022 

10:00 

Compoziție literar-muzicală   

„Я конечно вернусь...” 

Depunere de flori la Piațeta 

„Vladimir Vîsoțki” din Parcul 

central 

Primăria 

mun.Bălți 

Casa de Cultură 

„Flacăra” 

Vera Drebot, 

director  

(str. Calea 

Ieșilor, 156) 

Piațeta 

„Vladimir 

Vîsoțki” din 

Parcul central 

 



Anexa nr. 2  

la dispoziţia primarului  

nr. 231  din 22.07.2022 

 

 

 

 

Devizul de cheltiueli 

pentru procurarea florilor pentru depunerea la Piațeta „Vladimir Vîsoțki” 

în legătură cu Ziua comemorării artistului 

 

   

№  Denumirea  Cantitatea  Prețul  Suma  

Crizantemă: 

1. - pentru depunerea la Piațeta „Vladimir 

Vîsoțki” în Parcul central 

(Depune conducerea  mun. Bălți)  

16 buc. 

(4 pers. х 4 buc.) 

 

 

30 lei 480 lei 

2. - pentru depunerea la Piațeta „Vladimir 

Vîsoțki” în Parcul central 

(Depun consilieri ai Consiliului mun. Bălți) 

35 buc. 

(35 pers. х 1 

buc.) 

 

30 lei 1 050  lei 

În total: 1 530 lei 
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