
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la modificarea i completarea și completarea Deciziei 
Consiliului Municipal Băl i nr.1/23 din 26.02.2015 ți nr.1/23 din 26.02.2015 
”Cu privire la aprobarea Nomenclatorului Stradal i și completarea 
Planului de adrese al municipiului Băl i”ți nr.1/23 din 26.02.2015 

În  conformitate  cu  art.  14),  alin.  (1),  alin.  (2),  p.  s)  din  Legea  RM  nr.436-XVI  din
28.12.2006 ”Privind administraţia publică locală”, Legea RM nr.151 din 14.07.2007 ”Cu privire
la  sistemul  de  adrese”,  Hotărîrea  Guvernului  RM  nr.1518  din  17.12.2003  ”Despre  crearea
Sistemului informa ional automatizat ”Registrul de stat al unită ilor administrativ-teritoriale i alți nr.1/23 din 26.02.2015 ți nr.1/23 din 26.02.2015 și completarea 
străzilor din localită ile de pe teritoriul Moldoveiți nr.1/23 din 26.02.2015 ”, în temeiul Regulamentului privind denumirea
i  schimbarea  denumirilor  străzilor,  pie elor,  parcurilor,  scuarurilor,  cartierelor  locative  iși completarea ți nr.1/23 din 26.02.2015 și completarea 

edificiilor  în  municipiul  Băl i  aprobat  prin  Decizia  Consiliului  Municipal  Băl i  nr.7/11  dinți nr.1/23 din 26.02.2015 ți nr.1/23 din 26.02.2015 
29.11.2007, Deciziei Consiliului Municipal Băl i nr.4/8 din 25.07.2019 ”Cu privire la atribuireați nr.1/23 din 26.02.2015 
denumirii  i  determinarea  perimetrului  străzilor”,  și completarea procesului-verbal  nr.1  din  29.04.2021  al
edin ei  comisiei  de  toponimie,  în  scopul  corectării  redac iei  expuse  eronat  a  denumirilorși completarea ți nr.1/23 din 26.02.2015 ți nr.1/23 din 26.02.2015 

arterelor de circula ieți nr.1/23 din 26.02.2015  i și completarea actualizării Nomenclatorului Stradal, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se completează anexa nr.1 la Decizia Consiliului Municipal Băl i nr.1/23 din 26.02.2015 ”Cuți nr.1/23 din 26.02.2015 
privire  la  aprobarea Nomenclatorului  Stradal  i  Planului  de adrese al  municipiului  Băl i”și completarea ți nr.1/23 din 26.02.2015 
după cum urmează:

381 441 Str. Bradului Str. Bradului Decizia Consiliului  Municipal
Băl i ți nr.4/8 din 25.07.2019

1041 443 Str. Dumbrăvilor Str. Dumbrăvilor Decizia Consiliului  Municipal
Băl i ți nr.4/8 din 25.07.2019

1451 444 Str.  Doctor
Eugen
Iuhtimovschi

Str.  Dr.  E.
Iuhtimovschi

Decizia Consiliului  Municipal
Băl i ți nr.4/8 din 25.07.2019

2521 442 Str. Poienilor Str. Poienilor Decizia Consiliului  Municipal
Băl i ți nr.4/8 din 25.07.2019

2. Se modifică  anexa nr.1 la Decizia Consiliului Municipal Băl i nr.1/23 din 26.02.2015 ”Cuți nr.1/23 din 26.02.2015 
privire  la  aprobarea Nomenclatorului  Stradal  i  Planului  de adrese al  municipiului  Băl i”și completarea ți nr.1/23 din 26.02.2015 
după cum urmează:
2.1. Se expune în redac ie nouă rîndul 76 (str. Elena Colesov):ți nr.1/23 din 26.02.2015 

76 51 Str.  Ivan
Kolesov

Str. I. Kolesov Decizia  Comitetului  Executiv
nr.174/1965,  Hotărîrea  Primăriei
nr.12/6 din 24.09.1993, Hotărîrea
Primăriei  nr.4/27 din 18.04.1996,
Hotărîrea  edin ei  a  VI  aședinței a VI a ți 
Consiliului  Municipal  Băl i  dinți 
13.06.1996,  Hotărîrea  edin ei  aședinței a VI a ți 
XVIII  a  Consiliului  Municipal



Băl i  din  24.12.1998  (ți str.  Elena
Colesov,  str.  Colesov,  str.  P.
Testemi anu,  str.  N.  Testemi anu,ți ți 
str.  Kolesov  Ivan  Mineevici,  str.
Krestianskaia)

2.2. Se expune în redac ie nouă rîndul ți nr.1/23 din 26.02.2015 125 (Str. N Glunovschi):
125 354 Str.  Nicolae

Gluhovschi
Str.  N.
Gluhovschi

Hotărîrea  Primăriei  nr.9/22  din
15.07.1993  (str.  N.  Glunovschi,
str. Horunjego)

3. Сontrolul asupra executării  prezentei  decizii  se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru drept şi disciplină, pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor
i protec ia mediuluiși completarea ți nr.1/23 din 26.02.2015 .

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi Angelina Cernogal
































































