
 

   Republica Moldova                                              Республика Молдова     

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                       ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 
    

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

       РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 
№ 325 

Din 27.10.2022 

 

 

Cu privire la eliberarea seturilor de cadouri cu  

simbolica mun. Bălți pentru a fi înmânate, de către  

conducerea  mun. Bălți, premianților  

Campionatelor Mondiale și Europene și antrenorilor lor 

 

  În conformitate cu art. 29 alin.  (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, dispoziţia 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 baza notei de serviciu a Secției tineret și sport din 

cadrul Direcției învățămînt, tineret și sport nr. 02-10/729 din 26.10.2022 privind oferirea 

seturilor de cadouri cu simbolica municipiului Bălți pentru înmânare, de către conducerea mun. 

Bălți, premianților:  Campionatului european de box între juniori, Campionatului Mondial la 

Kaiak-canoe între juniori, Campionatului Mondial de sambo între juniori și tineret, 

Campionatului Mondial de Karate Shotokan și antrenorilor lor la data de 27.10.2022, în bir. 

101 al Primăriei mun. Bălți, -  

 

1. Se pune în sarcina Direcției administrație publică:  

 eliberarea a 25 de seturi de cadouri cu simbolica mun. Bălți pentru înmânare, de către 

conducerea mun. Bălți, premianților Campionatelor Mondiale și Europene și 

antrenorilor lor, conform anexei.  

 prezentarea dării de seamă privind cheltuielile efectuate. 

2. Se pune în sarcina Direcției învățămînt, tineret și sport să asigure înmânarea, de către 

conducerea mun. Bălți, seturilor de cadouri cu simbolica mun. Bălți premianților 

Campionatelor Mondiale și Europene și antrenorilor lor la data de 27.10.2022. 

3. Se pune în sarcina Direcţiei evidenţă contabilă efectuarea casării bunurilor materiale, 

conform legislației în vigoare. 

4. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina secretarului 

Consiliului mun. Bălți, dna Irina Serdiuc.  

 

 

Primar al  mun. Bălți                          Nicolai GRIGORIȘIN 

  



 

  

 

 

 

 

 

Anexă 

la dispoziţia primarului   

nr. 325 din 27.10.2022 

 

Devizul de cheltuieli 

pentru  procurarea seturilor de cadouri cu simbolica mun. Bălți pentru înmânare, de către conducerea mun. Bălți, 

premianților Campionatelor Mondiale și Europene și antrenorilor lor 

 

Nr. Tipuri de cheltuieli  Cheltuieli (lei) Persoană responsabilă  

1. Seturi de cadouri cu simbolul mun. Bălți – 25 

persoane 

 

258 lei pentru 1 persoană, inclusiv: 

 201 lei  – catalog (210*240); 

 25 lei – pix LINC Pentonic; 

 32 lei - pungă cu logo Bălți (400x360x175) 

 

25 persoane x 258 lei = 6 450 lei  

 

 

Iu. Dmitracov 

                                                                                         În total: 6 450 lei 
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