
 

Nota informativă 

la proiectul Deciziei Consiliului Municipal Bălți  

”Cu privire la atribuirea denumirilor și perimetrului străzilor ÎP Drujba” 
 
 

1. Denumirea autorului 
Primăria mun. Bălți 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 
Condiţia ce a impus elaborarea proiectului: 

- lipsa în Nomenclatorul Stradal al mun. Bălți denumirilor străzilor ÎP Drujba amplasate 

în intravilanul municipiului; 

- recomandarea comisiei de toponimie, adresarea surselor mass-media. 
Finalitățile urmărite: 

- actualizarea Nomenclatorului Stradal. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
Proiectul nu se referă la nivelul respectiv de competențe.  
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede atribuirea denumirilor străzilor ÎP Drujba și stabilirea perimetrului 

fiecărei artere de circulație în raport cu amplasarea obiectelor adresabile. 

5. Fundamentarea economico-financiară 
Proiectul nu propune norme care necesită finanțarea din surse bugetare.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul de decizie este perfectat în conformitate cu 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 informațional automatizat ”Registrul de stat al unităților 

administrativ-teritoriale și al străzilor din localitățile de pe teritoriul Moldovei”.  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul a fost supus procedurii de consultare publică. Rezultatele au fost direcționate 

comisiei de toponimie. Întru executarea p.13-17 din anexa nr.4 a Hotărîrii Guvernului 

RM nr.1518 din 17.12.2003 notificarea respectivă este plasată pe pagina oficială a 

administrației publice locale. 

8. Constatările expertizei anticorupție 
Proiectul nu se referă la criteriul dat. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 
Proiectul nu se referă la criteriul dat. 

10. Constatările expertizei juridice 
Proiectele actelor normative locale obțin expertiza juridică în subdiviziuni specializate a 

organului de administrație publică locală.  

11. Constatările altor expertize 
Proiectul este direcționat Agenției Servicii Publice întru executarea p.18-20 din anexa 

nr.4 a Hotărîrii Guvernului RM nr.1518 din 17.12.2003. 
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