
REPUBLICA MOLDOVA                                                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                             ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 257  

din 23.08.2022  

 

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea în mun. Bălți  

a sărbătorii naționale „Ziua Independenței RM” 

 

În baza art. 29 alin. (2) al Legii RM nr. 436-XV din 28.12.2006 cu privire la administrația 

publică locală, Legii RM nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Hotărârii 

Parlamentului RM nr. 433 din 26.12.1990 „Cu privire la zilele comemorative, zilele de 

sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova”, dispoziţiei primarului nr. 374 din 

19.08.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind cheltuirea mijloacelor pentru 

primirea şi deservirea delegaţiilor oficiale străine şi a anumitor persoane şi desfăşurarea 

activităţilor publice municipale şi altor activităţi”, cu modificările și completările ulterioare, în 

scopul organizării și desfășurării în mun. Bălți a activităților dedicate sărbătorii naționale „Ziua 

Independenței RM”,- 

 

1. A organiza în mun. Bălți pe 27 august 2022 acțiuni festive dedicate sărbătorii naționale 

„Ziua Independenței RM”. 

2. Se aproba: 

2.1. programul activităților culturale dedicate sărbătorii naționale „Ziua Independenței 

RM”, conform anexei nr. 1; 

2.2. devizul de cheltuieli pentru desfășurarea activităților dedicate sărbătorii naționale 

„Ziua Independenței ”, conform anexei nr. 2. 

3. Direcţia evidenţă contabilă să achite cheltuielile, conform anexei nr. 2, în limitele 

mijloacelor financiare prevăzute pentru anul 2022. 

4. Direcția administrație publică să prezinte darea de seamă privind cheltuielile efectuate în 

modul stabilit. 

5. Șefii direcțiilor, secțiilor primăriei, conducătorii întreprinderilor, organizațiilor și 

instituțiilor, să asigure realizarea acțiunilor preconizate pentru organizarea și desfășurarea 

sărbătorii naționale „Ziua Independenței RM”. 

6. Se recomandă Inspectoratului de Poliție Bălți, Direcției de Patrulare Nord al 

Inspectoratului național de securitate publică Inspectoratului general de poliție și 

Direcției Regionale Nord al Inspectoratului general de carabineri să asigure menținerea 

ordinii publice și asigurarea securității publice în locurile de desfășurare a activităților de 

sărbătoare. 

7. Controlul asupra executării dispoziției în cauză se pune în sarcina secretarului interimar 

al mun. Bălți dna Ludmila Dovgani. 

 

 

 

 

Primar  al mun. Bălți                   Nicolai GRIGORIȘIN 

  

 

 

 



Anexa nr. 1 

la dispoziţia primarului 

nr. 257  din 23.08.2022  

 

 

 

Programul activităților culturale dedicate sărbătorii naționale  

„Ziua Independenței Republicii Moldova” – 27 august 2022 

 

 

Data și ora Denumirea activității Locul desfășurării Responsabil 

26.08.2022 

 

11:00 

Concert de cameră 

 „Moldova mea cu cânt de 

ciocârlie”, 

prezentat de Școala de Arte 

„C. Porumbescu” 

 

Pinacoteca  

„A. Cantemir” 

(str. Independenței,10) 

Directorul Pinacotecii 

„Antioh Cantemir”, 

Cristina Munteanu 

Directorul Școlii de 

Arte „C.Porumbescu” 

Svetlana Dubencu 

26.08.2022 

 

14:00 

Spectacol muzical 

„Ţara mea de glorii, ţara mea 

de dor” 

Căminul de Cultură 

„Veteranul” 

(str.Pușkin, 48) 

Directorul interimar al 

Căminului de Cultură 

„Veteranul” 

Snejana Frecăuțan 

27.08.2022 

 

10:00–10:30 

 Sărbătoarea naţională  

„Ziua Independenţei Republicii 

Moldova” 

Depunere de flori la 

monumentul lui Ștefan cel Mare 

și Sfânt  

 

Piața Independenței 

(monumentul lui Ștefan 

cel Mare și Sfânt) 

Direcție Cultură 

Directorul Palatului 

Municipal de Cultură 

Olga Cinkivscaia, 

Directorul Centrului 

de Cultură și Tineret 

Iuliana Chiricenco 

27.08.2022 

 

16:00 

Compoziția literar-muzicală 

„Sărbătoarea celor, care iubesc 

Moldova” 

 

Piațeta „Vladimir 

Vîsoțki” 

Directorul Casei de 

Cultură „Flacăra” 

Vera Drebot 

27.08.2022 

 

16:00 

Program de concert  

 „Moldova mea frumoasă- 

cântec drag în cap de masă” 

 

Casa de Cultură  

„Molodova” 

(str.Carasiov, 39) 

Directorul Casei de 

Cultură „Molodova” 

Elena Verhovețchi 

27.08.2022 

 

17:30 

Serată de dans Piațeta „Vladimir 

Vîsoțki” 

Directorul Casei de 

Cultură „Flacăra” 

Vera Drebot 

 

27.08.2022 

 

18:00 

Program muzical-artistic 

 „Cine nu-și cunoaște trecutul, 

nu are viitor” 

al ansamblurilor folclorice al 

CCT 

 

Centrul de Cultură și 

Tineret 

(str. Decebal, 13) 

Directorul Centrului 

de Cultură și Tineret 

Iuliana Chiricenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 2 

la dispoziţia primarului 

nr. 257 din 23.08.2022  
 

 

 

Devizul de cheltuieli 

 pentru desfășurarea activităților dedicate sărbătorii naționale  

„Ziua Independenței Republicii Moldova” – 27 august 2022 

 

 

№  Denumirea  Cantitatea  Prețul  Suma  

Crizantema: 

1. Pentru depunerea la monumentul lui 

Ștefan cel Mare și Sfînt 

( Conducerea mun. Bălți)  

24 buc. 

(4 persoane х 6 

buc.) 

 

 

 

 

    

 

30 lei 

 

 

   720 lei 

2. Pentru depunerea la monumentul lui 

Ștefan cel Mare și Sfînt 

(Consilierii Consiliului mun. Bălți) 

35 buc. 

(35 persoane х 1 

buc.) 

  

   

  1050 lei  

În total: 1 770 lei 
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