
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

Proiect 

 
 Cu privire la atribuirea denumirii  

şi determinarea perimetrului străzilor. 

 

     În conformitate  cu alin. (2), lit. s) art. 14 din Legea R.M. privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006 şi Hotărârii Guvernului R.M. nr. 1518 din 17.12.2003 despre crearea Sistemului 

informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din 

localităţile de pe teritoriul Moldovei”; în baza adresării  Secţiei evidenţă documentare a populaţiei din 

mun.Bălţi şi propunerilor expuse în cadrul şedinţei Comisiei de toponimie din 20 decembrie 2016, cu 

privire la denumirea străzilor nou formate în reg. str. Bunavestire şi ÎP,,Drujba” : str. Bradului situată între 

reg. Lacului Central şi str. Nistrului, (lungimea 754 m., lăţimea 12 m.,) str. Poienilor situată între str. 

Veteranilor şi str. Bunavestire, (lungimea 200 m., lăţimea 12 m.,) str. Dumbrăvilor situată între str. 

Veteranilor şi str. Nistrului, (lungimea 340 m., lăţimea 12 m.,)  şi str. Doctor habilitat Eugen Iuhtimovschi 

(lungimea 1460 m., lăţimea 22 m.) situată între str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, (reg. str. Dumitru Caraciobanu) 

şi str. Heciului,      

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se atribuie străzii proiectate, indicate în anexa nr.1 denumirea  -  str. Bradului. 

2. Se determină perimetrul străzii Bradului, conform anexei nr. 1.      

3. Se atribuie străzii proiectate, indicate în anexa nr.2 denumirea – str. Poienilor. 

4. Se determimină perimetrul străzii Poienilor, conform anexei nr. 2. 

5. Se atribuie străzii proiectate, indicate în anexa nr.3 denumirea – str. Dumbrăvilor. 

6. Se determină perimetrul străzii  Dumbrăvilor, conform anexei nr. 3. 

7. Se atribuie străzii proiectate, indicate în anexa nr.4 denumirea – str. Doctor habilitat Eugen 

Iuhtimovschi. 

8. Se determină perimetrul străzii Doctor habilitat Eugen Iuhtimovschi, conform anexei nr.4. 

9. Primarul municipiului Bălţi  Nicolai Grigorişin: 

9.1. să întreprindă măsurile necesare în vederea înregistrării străzii indicate în punctul  1 din prezenta 

decizie în Registrul de stat al unităţilor administrative-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe 

teritoriul Moldovei; 

9.2. să perfecteze proiectul  deciziei Consiliului municipal Bălţi cu privire la introducerea modificărilor 

în decizia Consiliului municipal Balţi Nr.1/23 din 26.02.2015 ,,Cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului stradal şi Planului de adrese al municipiului Bălţi”. 

10. De recomandat Departamentului Cadastru I.P. ,,Agenţia Servicii Publice” să introducă în         

sistemul informaţional automatizat al Registrului de Stat al unităţilor administrativ eritoriale  

adresa şi numărul corespunzător. 

11. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de  

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

Preşedintele şedinţei a IV 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 



Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr._____din_________2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr._____din_________2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr._____din_________2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr._____din_________2019 

 





 


