
         REPUBLICA  MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА     
        PRIMĂRIA m. BĂLŢI                 ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 

 
    

                                                    DISPOZIŢIA  PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

 

    Nr. 276  

 din 20.09.2022  

 

                                                  
Cu privire la autorizarea desfăşurării  

activităților militar-sportive patriotice în memoria 

colaboratorilor structurilor de forță MAI, MA, SIS, MJ  

căzuți la datorie 

                 

          În conformitate cu art. 29 al Legii RM „Privind administraţia publică locală” nr. 436-XVI 

din 28.12.2006, examenînd demersul președintelui comitetului organizatoric al „UNIUNII 

NAȚIONALE A VETERANILOR RĂZBOIULUI PENTRU INDEPENDENȚA REPUBLICII 

MOLDOVA” dlui A. Lupașco nr. 50 din 05.09.2022 cu privire la autorizarea desfăşurarii 

activităților militar-sportive patriotice în memoria colaboratorilor structurilor de forță MAI, MA, 

SIS, MJ căzuți la datorie,- 

  

1. Se autorizează desfăsurarea de către „UNVRI RM” la data de 01.10.2022, ora 08:30 a 

deschiderii oficiale a Concursului National militar-sportiv „Scutul Tinerilor Patrioți”,  la 

monumentul Ștefan cel Mare în fața primăriei mun. Bălți și a „Marșului Păcii” consacrat 

eroilor căzuți la datorie cu următorul traseu: Primăria mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare -  

str. Kiev 153, complexul  sportiv „Moldova”.  

2. Direcția Învățamînt, Tineret și Sport (dna O. Iurcenco) va pune „UNVRI RM”  la 

dispoziție gratuită la data de 01.10.2022 între orele 10:30 – 18:00 două săli de jocuri 

sportive din incinta Liceului teoretic „B.P. Hașdeu”, str. A. Cehov 19, sala școlii sportive 

specializate nr. 2, bd. Larisa 1, tirul școlii sportive specializate nr. 1, str. Șmidt 19, pista 

de alergări și două terenuri de mini-fotbal a școlii sportive specializate de fotbal, str. Kiev 

153.   

3. Centrul de creație „M. Blanc” (dl Panea E.) va asigura aparatajul necesar pentru 

desfăşurarea evenimentelor sportive. 

4. Direcția Cultură (dna S. Smirnov) va asigura aparatajul necesar pentru desfăşurarea 

deschiderii oficiale a concursului. 

5. 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 manifestații. 

6. Responsabili pentru organizarea și desfașurarea regulamentară a activităților militar-

sportive patriotice sunt președintele comitetului organizatoric dl Alexandru Lupașco și 

șeful Secției evidență militară și serviciul de alternativă Primăria mun. Bălți  dl Ghenadie 

Guțu.  

7. Controlul executării dispoziţiei în cauză se pune în sarcina viceprimarului mun. Bălţi dnei 

Tatiana Dubițkaia. 

 

 

          Primar interimar al mun. Bălți                                  Ghenadie ȘMULSCHII 
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