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                                                                                                           PROIECT                                     

DECIZIE nr. 4 /4  din 15 septembrie 2018                                                                           

s. Grozești  
  

  

“  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 ”  

  

   În temeiul  art.14  (2)  al Legii, privind  administraţia  publică  locală   nr.436-XVI din  

28.12.2006, , Legea nr. 317  din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale , Art.65 și Art. 4 (3)  al Legii privind 

descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, Hotărîrii Guvernului nr. 1518 din 

17.12.2003 despre crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor 

administrativ-teritoriale şi străzilor din localităţile de pe teritoriu Moldovei”,  , întru executarea 

Legii nr. 151 din 14.07.2017  “  Cu privire la sistemul de  adrese “  și luînd în considerațíe   

Demersul  nr. 11-03 / 17706 / 2018 din 29.08.2018 al  Agenţiei Servicii Publice a Republicii Moldova, 

Departamentul Cadastru, avizul comisiei pentru  amenajarea teritoriului , Consiliul  local  

Grozești ,                                                      DECIDE:  

1.Se modifică  şi se completează  Decizia 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 , după cum urmează :  

1.1. Se aprobă  lista cu denumirea străzilor corectată,  conform regulilor de ortografie .  

        Anexa nr. 1  

1.2. Se aprobă atribuirea  numerelor  de adresă obiectelor adresabile, amplasate în hotarele   

        s. Grozești, raionul Nisporeni ,  conform Anexei nr. 2  



2. In lipsa de posibilităţi tehnice de înregistrare a denumirii arterelor de circulaţie şi a  

numerelor de      adresă în Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al adreselor, 

consiliul local       împuterniceşte deţinătorul Registrului cu dreptul de a înregistra denumirea 

arterelor de circulaţie      şi a numerelor de adrese ale obiectelor adresabile, precum si de tinere în 

continuare a Registrului.  

3. Secretarul Consiliului local Svetlana Mitrofan va expedia prezenta Decizie Agenţiei    

Servicii Publice a Republicii Moldova, Departamentul Cadastru în termen de 5 zile de la      data 

semnării.  

4.Responsabilitatea  executării prezentei decizii îi revine primarului s. Grozești Crîșmaru      Silvia 

.  

  

  

AU VOTAT:  Pro -     , Contra -     , Abţinuţi –    

  

Autor :  

Primarul s. Grozești                                  Crîșmaru  Silvia  

                                                              Tel : (0264 - 43) 2-36,Primaria.Grozesti@gmail.com 

Contrasemnat :  

Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


