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Proiect

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

i membrii grupului de ini iativăștească Asociația ția 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 nr.363 din 29.03.2021 înregistrată la Primăria mun. Băl i subția obștească Asociația
nr. de intrare 03-18/2607 din 19.04.2021, privind planul de ac iuni propus de grupul de ini iativăția obștească Asociația ția obștească Asociația
în  scopul  reabilitării  ”Grădinii  Publice  Maria”  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  subdiviziunile  administra iei  publice  locale  au  examinat  obiectiveleția obștească Asociația
planului  de ac iuni  prezentat  de grupul  de ini iativă în contextul  competen elor  prevăzute  deția obștească Asociația ția obștească Asociația ția obștească Asociația
Legea RM nr.436 din 28.12.2006 ”Privind administra ia publică locală”. ția obștească Asociația

Cu referire la p.1 din planul de ac iuni Vă aducem la cuno tin ă că propunerea de a atribuiția obștească Asociația ștească Asociația ția obștească Asociația
parcului ”Andrie ” denumirea oficială ”Grădina Publică Maria” este direc ionată spre ștească Asociația ția obștească Asociația examinare
către comisia de toponimie. Despre rezultatele ve i fi informa i suplimentar inînd cont i de alteția obștească Asociația ția obștească Asociația ția obștească Asociația ștească Asociația
peti ii parvenite pe subiectul dat. ția obștească Asociația

Cu referire  la  p.2  în  partea  ce  ine  de  transferul  din  teritoriul  parcului  ”Andrie ”  ația obștească Asociația ștească Asociația
mormintelor cu osemintele ofi erilor sovietici căzu i în al Doilea Război Mondial Vă informămția obștească Asociația ția obștească Asociația
că prioritate are efectuarea inventarierii mormintelor i operelor comemorative de război întruștească Asociația
formarea registrelor locale i na ionale.ștească Asociația ția obștească Asociația

Cu referire la p.2-8 men ionăm că ac iunile propuse de Dvs pot fi realizate în cadrul unuiția obștească Asociația ția obștească Asociația
proiect  de  reabilitare  eligibil  pentru  ob inerea  mijloacelor  de  finan are  cu  respectareația obștească Asociația ția obștească Asociația
prevederilor Legii RM nr.163/2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construc ie” iția obștească Asociația ștească Asociația
Legii  RM nr.1530/1993 ”Privind  ocrotirea  monumentelor”.  În  cazul  apari iei  unor  oferte  deția obștească Asociația
finan are  administra ia  publică  locală  va lua  în  considerare  obiectivele  din  planul  de  ac iuniția obștească Asociația ția obștească Asociația ția obștească Asociația
prezentat de grupul de ini iativă bazîndu-se pe necesitatea unei abordări complexeția obștească Asociația  a subiectului.

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












