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 La Nr. ____________de la_______________________                           

Proiect

Organiza ia ob tească Asocia iația obștească Asociația ștească Asociația ția obștească Asociația
pentru Drepturile Omului Lex XXI iștească Asociația

membrii grupului de ini iativăția obștească Asociația
mun. Băl iția obștească Asociația , str. Nicolae Iorga, 38 ap.43

În temeiul art. 15 alin.(1), art. 69 alin. (2), alin. 78 alin. (1) din Codul Administrativ al RM
nr.116 din 19.07.2018 peti iația obștească Asociația  Dvs din 02.04.2021 înregistrată la Primăria mun. Băl i sub nr. deția obștească Asociația
intrare 03-18/2606 din 19.04.2021, cu propunerea de a  schimba denumirea spa iului verde dinția obștească Asociația
str. Visarion Puiu, 1 în memoria lui Visarion Puiu a fost examinată în cadrul edin ei aștească Asociația ția obștească Asociația  ____
ordinare/ extraordinare a Consiliului Municipal Băl i.ția obștească Asociația

Vă informăm că  atribuirea denumirilor i redenumirea arterelor de circula ie publică seștească Asociația ția obștească Asociația
efectuează  în  temeiul  Regulamentului  privind  denumirea  i  schimbarea  denumirilor  străzilor,ștească Asociația
pie elor, parcurilor, scuarurilor, cartierelor locative i edificiilor în municipiul Băl i aprobat prinția obștească Asociația ștească Asociația ția obștească Asociația
Decizia  Consiliului  Municipal  Băl i  nr.7/11  din  29.11.2007  i  Regulamentului  cu  privire  lația obștească Asociația ștească Asociația
atribuirea, schimbarea denumirii arterelor de circula ieția obștească Asociația  i/sau a zonelor de circula ie publică iștească Asociația ția obștească Asociația ștească Asociația
numerotarea obiectelor adresabile aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1518/2003. 

În acest context, propunerea Dvs este direc ionată spre avizare comisiei de toponimie,ția obștească Asociația
inclusiv referitor la instalarea panoului informativ. Totodată men ionăm că la momentul actualția obștească Asociația
сareva  confirmări  privind  atribuirea  spa iului  verde  din  str.  V.  Puiu,  1  a  ția obștească Asociația denumirii  oficiale
”Parcul Selec ia” nu au fost identificate.ția obștească Asociația

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Ex.:Iana Leadric,
ef afjunct DA i U,ștească Asociația ștească Asociația

Tel.: 0231/5-46-96










