
  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 Bălți nr. 7/11 din 29.11.2007
”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind denumirea
și schimbarea denumirilor străzilor, piețelor, parcurilor,
scuarurilor, cartierelor locative și edificiilor în mun. Bălți” 

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”, –

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 7/11 din
29.11.2007  ”Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  privind  denumirea  și  schimbarea
denumirilor străzilor, piețelor,  parcurilor, scuarurilor, cartierelor locative și edificiilor în
mun. Bălți”, conform anexei la prezenta decizie.

2. Se stabilește că în cazul eliberării din funcție sau imposibilității de a exercita atribuțiile de
către membrul comisiei, atribuțiile acestuia revin persoanei numite în funcție sau persoanei
care exercită temporar atribuțiile funcției, fără aprobarea unei noi decizii în acest sens.

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

Preşedintele şedinţei a II
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi               Irina Serdiuc



Anexa
la decizia Consiliului mun. Bălți

nr._________ din__________ 2022

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului mun. Bălți

nr. 7/11 din 29.11.2007

Componența nominală
a comisiei de toponimie

1. Grigorișin Nicolai Primarul municipiului Bălți, președintele comisiei
2. Viceprimarul  municipiului  Bălți  responsabil  de

administrarea proprietății municipale, relații funciare,
arhitectură  și  construcții,  gospodărie  municipală,
locțiitorul președintelui comisiei

3. Macovschi Ivan Șef,  Direcția  arhitectură  și  urbanism, arhitect-șef al
mun. Bălți

4. Leadric Iana Șef-adjunct,  Direcția  arhitectură  și  urbanism,
secretarul comisiei

5. Borodina Angelica Șef, Direcția arhivă
6. Miron Ion Șef-adjunct, Direcția gospodărie comunală
7. Ouș Alexandru Specialist principal al Direcției cultură
8. Chiaburu Tatiana Administratorul ÎM ”Gospodărie Locativ-Comunală”
9. Companieț Natalia Administratorul  ÎM  ”Biroul  arhitectură  și

sistematizare”
10. Mihalevschi Mariana Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Bălți
11. Cornieț Nicolai Consilierul Consiliului municipal Bălți,  președintele

comisiei  consultative  de  specialitate pentru
gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi
protecţia mediului

12. Colenciuc Svetlana Consilierul  Consiliului  municipal  Bălți,  membrul
comisiei  consultative  de  specialitate pentru
gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi
protecţia mediului

13. Gramma Serghei Consilierul  Consiliului  municipal  Bălți,  membrul
comisiei  consultative  de  specialitate pentru
gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi
protecţia mediului


















