
 

Anexa   

la Decizia nr 4 / 4   

Din 15.10.2018    

Nota informativă  

 la Proiectul de Decizie “  Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei 

nr. 1 / 4  din 06.02.2009  

„Cu privire la aprobarea listei străzilor , 

atribuirea adreselor, aprobarea Planului de adrese  

şi segmentelor de stradă în localitatea Grozești, raionul Nisporeni ”  

  

Satul Grozeşti în ultima perioadă se dezvoltă sub diverse aspecte, atît urbanistic, economic, cultural, 

etc. Acest deziderat sperăm să-l păstrăm şi în viitorul apropiat. Mă refer aici inclusiv sub aspect 

organizaţional.  

  

Conform sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor administrativ - teritoriale 

şi al străzilor din localităţi “ ne axăm pe:   

-formarea bazei organizatorice şi informaţionale pentru evidenţa centralizată  şi a planurilor de adrese 

ale localităţii;  

    -asigurarea tuturor celor cointeresaţi cu informaţii actuale, veridice şi complexe pentru efectuarea 

de cercetări operative şi multilaterale, evaluarea şi argumentarea actelor administrative;  
  

Scopul acestui proiect de decizie este de a opera modificări de corectare în denumirea străzilor, 

conform regulilor ortografice şi atribuirea numerelor de adresă obiectelor adresabile, amplasate în 

hotarul s. Grozeşti.  

Totodată  sperăm, să simplificăm  procesul de identificare și localizare a 

obiectelor adresabile și facilitarea accesului la informația privind adresele din 

localitate și să atingem un minim  solicitat de condițiile actuale de  asigurare a  

uniformizării  procedurii de conferire a adresei, structura adresei,   

         criteriile de numerotare a obiectelor adresabile, modalitatea de denumire a            

arterelor de circulație, precum și cerințele față de conținutul și amplasarea           

indicatoarelor stradale.  

  

Avem denumiri de 37 de străzi. Principiul transparenţei l-am realizat prin implicarea consilierilor 

locali la repartizarea celor 100 de plăcuţe cu denumirea străzilor,  comandate la sfîrşitul anului 2017 

pentru ca cetăţenii să opereze cu acestedenumiri. Suntem recunoscători tuturor pentru implicare.  

Necesitatea acestei acţiuni e inevitabilă odată cu dezvoltarea localităţii, cu reparaţia străzilor locale, 

dar ne folosesc în ultimul timp şi pentru operarea cu aceste denumiri în proiecte de infrastructură. 

Deja şi unele facturi de plată vin la adresa cetăţenilor cu aceste denumiri.  
  

Odată aprobată această decizie, ne vom permite pe scară largă, să operăm şi cu numere la case, ceea 

ce va uşura cu mult operarea organizatorică a  APL sau alte structuri în ceea ce priveşte planurile de 

adrese.  
  

  



                                                              Primar                      Silvia Crîşmaru  


