
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. 
din 2020

Proiect

Cu privire la modificarea anexei nr. 2
la decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 7/11din 29.11.2007 
,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind denumirea
 şi schimbarea denumirilor  străzilor, pieţelor, parcurilor, 
scuarurilor, cartierelor locative şi edificiilor în municipiul Bălţi”

          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 Hotărârea 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”, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se modifică anexa nr. 2 la decizia  Consiliului  municipal   Bălţi  nr. 7/11 din 29.11.2007  ,,Cu
privire  la  aprobarea  Regulamentului  privind  denumirea  şi  schimbarea  denumirilor,  străzilor,
pieţelor, parcurilor scuarurilor, cartierelor locative şi edificiilor în municipiului Bălţi”, conform
anexei.

2. Controlul  asupra  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina  comisiilor  consultative  de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, pentru
drept şi disciplină.

Preşedintele şedinţei a XI
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi           

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi             



Anexa 
la decizia Consiliului mun. Bălţi

Nr.________din___________2020

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 7/11 din 29.11.2007

,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind denumirea 
schimbarea denumirilor străzilor, pieţelor, parcurilor 

scuarilor, cartierelor locative şi edificiilor pe teritoriul municipiului Bălţi” 
în redacţie nouă

Componenţa comisiei de toponimie:

1. Nicolai Grigorişin           - viceprimarul  mun.  Bălţi, preşedintele comisiei;
2. Ivan Macovschi              -  şef al Direcţiei arhitectură şi urbanism locţiitorul preşedintelui  

on                                       comisiei;
3. Veaceslav Fonari            -  specialist principal al Direcţiei arhitectură şi urbanism,   

secretarul comisiei             secretarul comisiei.

     Membrii comisiei:

     4. Vera Caraulan                  - şef al Direcţiei cultură;    
     5. Veaceslav Zincovschi      - şef al Direcţiei gospodărie comunală;

     6.  Iana Leadric                     - şef adjunct al Direcţiei arhitectură şi urbanism;
     7. Ţugui Andrian                 - directorul  ÎM ,,Biroul Arhitectură şi Sistematizare” ;
     8. Mariana Mihalevschi       - directorul Muzeului  de Istorie şi Etnografie mun. Bălţi;
     9. Nicolai Cornieţ                - consilier în Consiliului mun. Bălţi, preşedintele comisiei  
consultative de specialitate         consultative de specialitate pentru gospodărie municipală, 
administrarea bunurilor şi           administrarea bunurilor şi  protecţia  mediului;
     10. Boris Marcoci                - consilier în Consiliului mun. Bălţi, membrul comisiei 
consultative de specialitate pentconsultative de specialitate pentru gospodărie municipală, 
administrarea bunurilor şi prote administrarea bunurilor şi protecţia mediului.






