
 

           REPUBLICA MOLDOVA                                                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                             ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA  PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

 

Nr. 251  

din 16.08.2022  

 

 

Cu privire la organizarea și  desfăşurarea  

activităţii, dedicate aniversării a 78-a  

a operaţiunii Iaşi-Chişinău. 

 

 

      În conformitate cu alin. (2) art. 29 al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală 

nr. 436-XVI din 28.12.2006, dispoziția primarului nr. 374 din 19.08.2011 ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind cheltuirea mijloacelor pentru primirea și deservirea delegațiilor oficiale străine 

și a anumitor persoane și desfășurarea activităților publice municipale și altor activități” cu 

modificările și completările ulterioare și în scopul celebrării aniversării a 78-a a operaţiunii Iaşi-

Chişinău şi comemorarea ostaşilor căzuţi pentru eliberarea oraşului, - 

 

 

1.  A desfăşura pe data de 24 august 2022, începînd cu ora 10.00 depuneri de flori la Memorialul 

gloriei militare şi la Monumentul eliberatorilor orașului («Tanc») cu participarea veteranilor de 

război și locuitorilor mun. Bălți (adunarea participanţilor lîngă Memorial de la 09.45 pînă la 

10.00).  

2. Se pune în sarcina: 

2.1. Direcţiei gospodărie comunală (dl V. Zincovschi) organizarea lucrărilor necesare ce ţin de 

pregătirea locurilor depunerii de flori. 

2.2. Direcţiei evidenţă contabilă (dna L. Bădărău) să asigure cheltuielile pentru procurarea florilor, 

coroanelor în limitele surselor alocate pentru anul 2022, conform anexei. 

2.3. Direcţiei administraţie publică (dna L.Dovgani) să asigure procurarea florilor, coroanelor, 

conform anexei. 

2.4.  Direcţiei cultură (dna S. Smirnov) să asigure aparatajul necesar pentru desfășurarea activității. 

2.5. Secției serviciul de presă publicarea prezentei dispoziții pe pagina oficială a primăriei 

www.balti.md și în mass-media.  

3. Se recomandă șefului Inspectoratului de poliţie Bălţi (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 şi securitatea participanţilor la activitate. 

4. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina Secretarului interimar al 

Consiliului mun. Bălți dna L. Dovgani. 

 

 

 

 

 

      Primarul mun. Bălți                            Nicolai GRIGORIȘIN  

 

                                    

http://www.balti.md/


 

Anexa  

la dispoziția primarului municipiului Bălți 

nr. 251  din 16.08. 2022 

 

 

 

Devizul de cheltuieli  

pentru procurarea florilor și coroanei din flori vii în legătură cu desfășurarea acțiunilor consacrate 

aniversării de 78 de ani a operațiunii Iași-Chișinău 

24.08.2022 

 

 

№  Denumirea  Cantitatea  Prețul  Suma  

                                  Crizantema: 

1. pentru depunerea la monumentul eliberatorilor 

orașului 1944 (Tanc)  

(Depune conducerea mun. Bălți: primar, 2 

viceprimari ai mun. Bălți)  

12 buc. 

(3 pers. câte 4 

buc.) 

30 lei 360 lei 

2. pentru depunere la 9 placi comemorative 

ostașilor-eliberatori  (SA Răut) 

(Depune conducerea mun. Bălți: primar, 2 

viceprimari ai mun. Bălți) 

27 buc. 

(3 pers. câte 9 

buc.) 

30 lei 810 lei 

3. pentru depunere la Memorialul Gloriei Militare 

(SA Răut). 

(Depune conducerea mun. Bălți: primar, 2 

viceprimari ai mun. Bălți, secretarul 

Consiliului mun. Bălți) 

16 buc. 

(4 pers. câte 4 

buc.) 

30 lei 480 lei 

4. pentru depunere la Memorialul Gloriei Militare 

(SA Răut). 

(Depun 35 de consilieri CMB) 

35 buc. 

(35 pers. câte 1 

buc.) 

30 lei 1050 lei 

                      Coroana și panglica cu inscripție: 

5. pentru depunere la Memorialul Gloriei Militare 

(SA Răut). 

(Depune primarul mun. Bălți) 

1 coroana 1800 lei 1800 lei 

În total: 4 500 lei 
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