
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la examinarea notificării 

Oficiului Teritorial Bălți 

al Cancelariei de Stat a RM 

nr. 1304/ОТ1-121 din 27.01.2020 

 

Examinînd notificarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat a RM 

nr.1304/OT1-121 din 27.01.2020 cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 2 la 

decizia Consiliului municipal Bălți nr 2/10 din 02.04.2004, în temeiul art. 3), art. 14), alin. (2) 

p. m) din Legea RM nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, care 

prevăd că autoritățile publice locale beneficiază de autonomie decizională, organizațională, 

gestionară și aprobă regulamente și reguli prevăzute de lege, art. 6), alin. (1) din Legea RM 

nr. 1350 din 02.11.2000 privind activitatea arhitecturală, care reglementează ordinea de 

constituire a consiliilor arhitectural-urbanistice pe lîngă organele locale de arhitectură și 

urbanism, conform căreia rămîne în vigoare fără modificări p.1 din decizia Consiliului 

municipal Bălți nr. 2/10 din 02.04.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

funcţionarea Consiliului urbanistic al municipiului Bălţi”, ținînd cont că decizia Consiliului 

municipal Bălți nr.10/19 din 23.12.2019 se referă la aprobarea în redacție nouă a p. 2 la 

decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/10 din 02.04.2004 și asigură implementarea p. 6) al 

Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic naţional şi ordinea de examinare şi 

coordonare a documentaţiilor arhitectural-urbanistice, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului nr. 5 din 11.04.2008, care prevede că consiliile 

arhitectural-urbanistice locale, instituite pe lîngă autorităţile administrativ-teritoriale de 

nivelul II, sînt conduse de către preşedintele/primarul sau locţiitorii acestora, care 

coordonează soluţionarea problemelor din domeniul construcţiilor şi amenajării teritoriului, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se respinge notificarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat a RM 

nr.1304/OT1-121 din 27.01.2020 ca fiind neîntemeiată. 

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

specialitate pentru drept şi disciplină. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a II 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  













 
 



 


