
REPUBLICA MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА     
   

          CONSILIUL                                       СОВЕТ  

  MUNICIPAL BĂLŢI             МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ                               

                                               

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 
 

nr._____________ 

din _______________2021 

 

Proiect 

Cu privire la atribuirea denumirilor  

și perimetrului străzilor ÎP Drujba 

 

 În conformitate cu art. 14), alin. (1), alin. (2), lit. 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 informațional automatizat ”Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al 

străzilor din localitățile de pe teritoriul Moldovei”, în temeiul Regulamentului privind denumirea 

și schimbarea denumirilor străzilor, piețelor, parcurilor, scuarurilor, cartierelor locative și 

edificiilor în municipiul Bălți aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Bălți nr.7/11 din 

29.11.2007, procesului-verbal al ședinței comisiei de toponimie nr.1 din 29.04.2021, 

nr._____din________, -  

 

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI  DECIDE: 

 

1. Se atribuie Liniei I denumirea str.___________ și perimetrul în conformitate cu anexa nr.1 la 

prezenta decizie. 

2. Se atribuie Liniei II denumirea str.___________ și perimetrul în conformitate cu anexa nr.2 

la prezenta decizie. 

3. Se atribuie Liniei III denumirea str.___________ și perimetrul în conformitate cu anexa nr.3 

la prezenta decizie. 

4. Se atribuie Liniei IV denumirea str.___________ și perimetrul în conformitate cu anexa nr.4 

la prezenta decizie. 

5. Se atribuie Liniei V denumirea str.___________ și perimetrul în conformitate cu anexa nr.5 

la prezenta decizie. 

6. Se atribuie Liniei VI denumirea str.___________ și perimetrul în conformitate cu anexa nr.6 

la prezenta decizie. 

7. Se atribuie Liniei VII denumirea str.___________ și perimetrul în conformitate cu anexa nr.7 

la prezenta decizie. 

8. Se atribuie Liniei VIII denumirea str.___________ și perimetrul în conformitate cu anexa 

nr.8 la prezenta decizie. 

9. Se atribuie arterei de circulație indicate în anexa nr.9 la prezenta decizie denumirea stradela 

___________ și se stabilește perimetrul respectiv. 

10. Se atribuie arterei de circulație indicate în anexa nr.10 la prezenta decizie denumirea stradela 

___________ și se stabilește perimetrul respectiv. 

11. Se atribuie arterei de circulație indicate în anexa nr.11 la prezenta decizie denumirea stradela 

___________ și se stabilește perimetrul respectiv. 

12. Se atribuie arterei de circulație indicate în anexa nr.12 la prezenta decizie denumirea stradela 

___________ și se stabilește perimetrul respectiv. 



13. Primarul mun. Bălți va asigura elaborarea proiectului de decizie cu privire la modificarea 

Deciziei Consiliului Municipal Bălți nr.1/23 din 26.02.2015 "Cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului Stradal și Planului de adrese al municipiului Bălți” în temeiul p. 1-12 din 

prezenta decizie. 

14. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului; pentru 

colaborare cu alte autorități, înfrățire, turism, culte și activități social-culturale. 

 
Preşedintele şedinţei a ______  ordinare/extraordinare 

a Consiliului municipal Bălţi       

 

Contrasemnează: 

 

Secretarul Consiliului municipal Bălţi     

 

 

Coordonat: 

 

Primarul interimar al mun. Bălți                                                   Tatiana Dubițkaia 

  

Șef Direcția Juridică                                        Vitalie Balan 

 

Șef Direcția Arhitectură și Urbanism                                            Ivan Macovschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


