
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 19/14 

din 22.12.2022 

 

 

Cu privire la schimbarea denumirii unor 

segmente ale străzii Ștefan cel Mare și Sfînt 

 

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 ședinței comisiei de toponimie nr. 1 din 09.06.2022, nr. 2 din 16.11.2022, 

ținînd cont de nota informativă a Muzeului de Istorie și Etnografie al mun. Bălți nr. 31 din 

15.07.2021, materialele prezentate de Direcția Arhivă, adresarea grupului de inițiativă a activiștilor 

civici din 02.04.2021, înregistrată cu nr. de intrare 03-18/2605 din 19.04.2021, scrisoarea Agenției 

Servicii Publice nr. 01/6186 din 02.09.2022 și nr. 01/9023 din 08.12.2022, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se schimbă denumirea segmentului străzii Ștefan cel Mare și Sfînt, indicat în anexa nr. 1 la 

prezenta decizie, în denumirea pasajul Eti-Rosa Spirer (pas. Eti-Rosa Spirer). 

2. Se atribuie perimetrul pasajului Eti-Rosa Spirer, conform anexei nr. 1 la prezenta decizie. 

3. Se schimbă denumirea segmentului străzii Ștefan cel Mare și Sfînt, indicat în anexa nr. 2 la 

prezenta decizie, în denumirea str. Teatrului (str. Teatrului). 

4. Se atribuie perimetrul str. Teatrului, conform anexei nr. 2 la prezenta decizie. 

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

completarea 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. 

1-4 din prezenta decizie. 

6. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotin, 43) în 

termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al 

Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018. 

7. 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 XIX 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                 Veaceslav Jucov

                  

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi             Irina Serdiuc 



Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 19/14 din 22.12.2022 

 

 
 

 

 



Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 19/14 din 22.12.2022 
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