
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei
nr.2  la  decizia  Consiliului  municipal  Bălţi
nr.2/10 din 02.04.2004 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind funcţionarea Consiliului
Urbanistic al municipiului Bălţi”

În temeiul art. 14, alin. (1), (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436 din
28.12.2006, art. 6, alin. (1) din Legea privind activitatea arhitecturală nr.1350 din 02.11.2000,
Hotărârii  Guvernului  nr.499 din 30.05.2000 „Despre aprobarea  regulamentului  cadru  privind
activitatea  organelor  locale  de  arhitectură  și  urbanism”,  aplicînd  prevederile  Ordinului
Ministerului  Construcțiilor  și  Dezvoltării  Teritoriului  nr.5  din  11.04.2008  „Cu  privire  la
aprobarea Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic național și ordinea de examinare și
coordonare a documentațiilor arhitectural-urbanistice”,

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se aprobă în redacție nouă anexa nr.2 la decizia  Consiliului  municipal  Bălţi  nr.2/10 din
02.04.2004  „Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  privind  funcţionarea  Consiliului
Urbanistic al municipiului Bălţi”, conform anexei la prezenta decizie.

2. Controlul  asupra executării  prezentei  decizii  se pune în  sarcina comisiei  consultative  de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului.

Preşedintele şedinţei a IV
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi                                            Irina Serdiuc



                          Anexă
la decizia Consiliului mun. Bălţi
nr._______ din _________2022

Anexa nr.2
la decizia Consiliului mun. Bălţi

nr. 2/10 din 02.04.2004 

Componenţa nominală
a Consiliului Urbanistic al municipiului Bălţi

1. Grigorișin Nicolai Primarul  municipiului  Bălți,  președintele  Consiliului
Urbanistic

2. Macovschi Ivan Șef direcție arhitectură și urbanism, arhitect-șef al mun.
Bălți,  membru  Uniunii  arhitecților,  locțiitorul
președintelui Consiliului Urbanistic

3. Leadric Iana Șef  adjunct  direcție  arhitectură  și  urbanism,  membru
Uniunii arhitecților, secretarul Consiliului Urbanistic

4. Viceprimarul  municipiului  Bălți  responsabil  de
administrarea  proprietății  municipale,  relații  funciare,
arhitectură și construcții, gospodărie municipală

5. Cornieț Nicolai Consilierul  Consiliului  municipal  Bălți,  președintele
comisiei consultative de specialitate pentru gospodărie
municipală,  administrarea  bunurilor  şi  protecţia
mediului

6. Zincovscaia Galina Șef direcție proprietatea municipală și relații funciare
7. Andriuța Semion Arhitect, membru Uniunii arhitecților
8. Postolachi Valeriu Arhitect, membru Uniunii arhitecților
9. Cecan Anatolie Arhitect, membru Uniunii arhitecților
10. Grițunic Boris Arhitect, membru Uniunii arhitecților
11. Reprezentantul Centrului de sănătate publică Bălți
12. Reprezentantul Agenției de mediu Nord
13. Reprezentantul Direcției pentru supraveghere tehnică Nord
























	În temeiul art. 14, alin. (1), (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006, art. 6, alin. (1) din Legea privind activitatea arhitecturală nr.1350 din 02.11.2000, Hotărârii Guvernului nr.499 din 30.05.2000 „Despre aprobarea regulamentului cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură și urbanism”, aplicînd prevederile Ordinului Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului nr.5 din 11.04.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului arhitectural-urbanistic național și ordinea de examinare și coordonare a documentațiilor arhitectural-urbanistice”,

