
          Republica Moldova                                                             Республика Молдова    
  CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI         СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ
           pia a Independenţei, 1ța Independenţei, 1                  площадь Индепенденцей, 1
           MD-3100, m. Bălţi,     МD-3100, м. Бэлць,D-3100, м. Бэлць,
           Republica Moldova     Республика МD-3100, м. Бэлць,олдова
      
  __________________Nr._______________________                                                                           

 La Nr. ____________de la_______________________                                                      Proiect

Dnei Diana GROSU,
Pre edinte AO „Asocia ia pentru Drepturile Omului LEX XXI”ședinte AO „Asociația pentru Drepturile Omului LEX XXI” ția pentru Drepturile Omului LEX XXI”

adolex21@gmail.com

În temeiul alin. (1), art. 15, alin. (2) art. 69 i alin. (1) art. 78 din Codul administrativ nr. 116și alin. (1) art. 78 din Codul administrativ nr. 116
din 19.07.2018 solicitarea cu privire la completarea registrului local de monumente cu mozaicurile
propuse de Dvs., înregistrată cu numărul 03-18/2608 din 19.04.2021 a fost examinată la edin ași alin. (1) art. 78 din Codul administrativ nr. 116 ța Independenţei, 1
ordinară a Consiliului Municipal Băl i din ,,____”___________ 2021.ța Independenţei, 1

Urmare a examinării peti iilor, Consiliul Municipal Băl i consideră necesar de a explica că,ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
în  scopul  coordonării  activită ii  ce  ine  de  politica  de  stat  privind  ocrotirea,  conservarea  ița Independenţei, 1 ța Independenţei, 1 și alin. (1) art. 78 din Codul administrativ nr. 116
valorificarea  patrimoniului  cultural  na ional  i  local,  salvgardarea  monumentelor,  ansamblurilorța Independenţei, 1 și alin. (1) art. 78 din Codul administrativ nr. 116
muzeistice i siturilor din teritoriu, pentru anul 2021s-au preconizat următoarele ac iuni:și alin. (1) art. 78 din Codul administrativ nr. 116 ța Independenţei, 1

 elaborarea Registrului local al monumentelor de for public, Registrului local al mormintelor
i operelor comemorative de război i al Registrului local al monumentelor de arhitectură;și alin. (1) art. 78 din Codul administrativ nr. 116 și alin. (1) art. 78 din Codul administrativ nr. 116

 elaborarea  documenta iei  necesare  pentru  instalarea  plăcilor  informative  pe  clădirile/ța Independenţei, 1
monumentele incluse în registrele na ionale i locale;ța Independenţei, 1 și alin. (1) art. 78 din Codul administrativ nr. 116

 organizarea  activită ilor  (depuneri  de  flori  la  monumente,  compozi ii  literar-muzicale,ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
întâlniri,  reviste  informative  etc.) dedicate  comemorării  anumitor  personalită i  sauța Independenţei, 1
evenimente;

 efectuarea lucrărilor de salubrizare i repara ii curente a monumentelor după necesitate deși alin. (1) art. 78 din Codul administrativ nr. 116 ța Independenţei, 1
către întreprinderile municipale.

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinară a Consiliului mun. Bălţi

Ex. ef Direc ie cultură, M. LorisȘef Direcție cultură, M. Loris ța Independenţei, 1
Tel. (0231) 54-692








