
REPUBLICA MOLDOVA 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI 

 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 350 

din 16.11.2022  
 

 

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concertului  

în cadrul proiectului „Industrii creative pentru noile  

economii urbane în Regiunea Dunărea-CINEMA”,  

în data de 18 noiembrie 2022 

 

În conformitate cu prevederile art. 29 al Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 Privind 

administraţia publică locală, Legii Culturii nr. 413 din 27.05.1999, dispoziţia 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” cu modificările şi completările ulterioare și în 

scopul implementării deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 6/2 din 10.07.2020 „Cu privire la 

aprobarea proiectului „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE 

DANUBE REGION/CINEMA””, -  

 

1. A organiza în data de 18 noiembrie 2022, ora 18:00, în Piața Vasile Alecsandri din mun. 

Bălți concertul în cadrul proiectului „Industrii creative pentru noile economii urbane în 

Regiunea Dunărea-CINEMA” și în contextul Săptămânii Tineretului 

2. Direcția gospodărie comunală (dl V. Zincovschi) și ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații 

Verzi” (dna S. Novicova) să asigure curățenia în locul desfășurării activității. 

3. ÎM ”Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” (dl S. Juraveț) să asigure conectarea 

energiei electrice, aprovizionarea cu 5 metri cubi de apă pentru întărirea scenei și instalarea 

a 4 Bio WC în locurile desfășurării activității. 

4. Inspectoratului de poliție mun. Bălți (dl I. Volontir), Departamentului de patrulare „Nord” al 

INSP IGP (dl I. Vrînceanu) și Direcției Regionale „Nord” al IGC (dl V. Pascari) li se 

recomandă să organizeze menținerea ordinii publice și să asigure securitatea publică în 

locurile de desfășurare a concertului în mun. Bălți. 

5. Direcției Cultură (dna S. Smirnov) să asigure promovarea evenimentului prin intermediul 

instituțiilor de cultură și rețelelor de socializare. 

6. Secția serviciul de presă (dna I. Smirnova) să publice prezenta dispoziție pe pagina oficială a 

primăriei www.balti.md și să informeze mass-media privind desfășurarea evenimentului. 

7. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina viceprimarului 

municipiului Bălți, dna Dubițkaia Tatiana 

 

 

 

Primar al mun. Bălţi         Nicolai GRIGORIȘIN 
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