
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire la atribuirea denumirilor 
i ș stabilirea perimetrelor arterelor 

de circula ie publică din ÎP ț „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 informa ional automatizat ”Registrul de stat al unită ilor administrativ-teritoriale i alț ț ș
străzilor din localită ile de pe teritoriul Moldoveiț ”, în temeiul Regulamentului privind denumirea
i  schimbarea  denumirilor  străzilor,  pie elor,  parcurilor,  scuarurilor,  cartierelor  locative  iș ț ș

edificiilor  în  municipiul  Băl i  aprobat  prin  decizia  Consiliului  municipal  Băl i  nr.7/11  dinț ț
29.11.2007, proceselor-verbale ale edin elor comisiei de toponimie nr.1 din 29.04.2021ș ț , nr.1 din
09.06.2022,  inînd  cont  de  rezultatele  consultării  publice  în  procesul  decizional  iț ș  Decretul
Pre edintelui RM nr.117-IX din 17.06.2021 „Privind conferirea post-mortem a „Ordinului deș
Onoare” unui grup de lucrători medicali””, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se atribuie Liniei I denumirea str. Vasile Sârbu (str. V. Sârbu) i se stabile te perimetrul înș ș
conformitate cu anexa nr.1.

2. Se atribuie Liniei II denumirea str. Boris Voineac (str. B. Voineac) i se stabile te perimetrulș ș
în conformitate cu anexa nr.2.

3. Se  atribuie  Liniei  III  denumirea  str.  Liubov  Ojog  (str.  Liubov  Ojog)  i  se  stabile teș ș
perimetrul în conformitate cu anexa nr.3.

4. Se atribuie Liniei IV denumirea str. Grigore Martîniuc (str. Gr. Martîniuc) i se stabile teș ș
perimetrul în conformitate cu anexa nr.4.

5. Se atribuie Liniei V denumirea str. Ion Dabija (str. I. Dabija) i se stabile te perimetrul înș ș
conformitate cu anexa nr.5.

6. Se  atribuie  Liniei  VI  denumirea  str.  Dumitru  Daraban  (str.  D.  Daraban)  i  se  stabile teș ș
perimetrul în conformitate cu anexa nr.6.

7. Se atribuie Liniei VII denumirea str. Igor Dorogoi (str. I. Dorogoi) i se stabile te perimetrulș ș
în conformitate cu anexa nr.7.

8. Se atribuie Liniei VIII denumirea str. Olga Bezdetnaia (str. Olga Bezdetnaia) i se stabile teș ș
perimetrul în conformitate cu anexa nr.8.

9. Se atribuie arterei de circula ie indicate în anexa nr.9 la prezenta decizie denumirea stradelaț
Anatolie Covaliuc (str-la A. Covaliuc) i se stabile te perimetrul respectiv.ș ș

10. Se atribuie arterei de circula ie indicate în anexa nr.10 la prezenta decizie denumirea stradelaț
Milania Scorpan (str-la Milania Scorpan) i se stabile te perimetrul respectiv.ș ș

11. Se atribuie arterei de circula ie indicate în anexa nr.11 la prezenta decizie denumirea stradelaț
Daniela Burlac (str-la Daniela Burlac) i se stabile te perimetrul respectiv.ș ș

12. Se atribuie arterei de circula ie indicate în anexa nr.12 la prezenta decizie denumirea stradelaț
Sergiu Dascal (str-la S. Dascal) i se stabile te perimetrul respectiv.ș ș

13. Primarul mun. Băl i va asigura elaborarea proiectului de decizie cu privire la modificareaț
deciziei  Consiliului  municipal  Băl i  nr.1/23  din  26.02.2015  „Cu  privire  la  aprobareaț



Nomenclatorului Stradal i Planului de adrese al municipiului Băl i” în temeiul p. 1-12 dinș ț
prezenta decizie.

14. Controlul asupra executării  prezentei  decizii  se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului; pentru
educa ie,  protec ie  socială  i  sănătate  publică;  pentru  colaborare  cu  alte  autorită i,  înfră ire,ț ț ș ț ț
turism, culte i activită i social-culturale.ș ț

Preşedintele şedinţei a XV
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului 
municipal Bălţi                                                                        Irina Serdiuс



Anexa nr. 1
la decizia Consiliului mun. Băl iț
nr._____din ___________2022 



Anexa nr. 2
la decizia Consiliului mun. Băl iț
nr._____din ___________2022



Anexa nr. 3
la decizia Consiliului mun. Băl iț
nr._____din ___________2022



Anexa nr. 4
la decizia Consiliului mun. Băl iț
nr._____din ___________2022



Anexa nr. 5
la decizia Consiliului mun. Băl iț
nr._____din ___________2022



Anexa nr. 6
la decizia Consiliului mun. Băl iț
nr._____din ___________2022



Anexa nr. 7
la decizia Consiliului mun. Băl iț
nr._____din ___________2022



Anexa nr. 8
la decizia Consiliului mun. Băl iț
nr._____din ___________2022



Anexa nr. 9
la decizia Consiliului mun. Băl iț
nr._____din ___________2022



Anexa nr. 10
la decizia Consiliului mun. Băl iț
nr._____din ___________2022



Anexa nr. 11
la decizia Consiliului mun. Băl iț
nr._____din ___________2022



Anexa nr. 12
la decizia Consiliului mun. Băl iț
nr._____din ___________2022










































































































	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, proceselor-verbale ale ședințelor comisiei de toponimie nr.1 din 29.04.2021, nr.1 din 09.06.2022, ținînd cont de rezultatele consultării publice în procesul decizional și Decretul Președintelui RM nr.117-IX din 17.06.2021 „Privind conferirea post-mortem a „Ordinului de Onoare” unui grup de lucrători medicali””, -

