
 

 

  Republica Moldova                     Республика Молдова   

  CONSILIUL                   СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI              МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

    nr. ____ 

               din _________ 2018  

   

 

 

Cu privire la desfăşurarea referendumului local 

privind revocarea primarului municipiului Bălți 

 

 

 

În conformitate cu Carta Europeană a autonomiei locale ratificată prin Hotărîrea Parlamentului RM 

nr. 1253-XIII din 16.07.1997, art. 109, alin. (1), art. 112 din Constituţia RM, art. 14, alin (1), (2), lit. z) din 

Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, capitolul 14 ”Referendumul 

local” din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997, decizia Consiliului municipal Bălți nr 1/1 din 

03.01.2018 ”Cu privire la inițierea referendumului local privind revocarea primarului municipiului Bălți”, 

luînd în considerație criticile aduse în mass-media și de Cancelaria de Stat precum că Primarul 

municipiului Bălți dl Renato Usatîi nu exercită în mod adecvat atribuţiile de ales local prevăzute de lege, - 
 

 

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 

  

1. A desfăşura referendumul local privind revocarea primarului municipiului Bălți dlui Renato Usatîi 

pe teritoriul municipiului Bălți. 

2. Se propune Comisiei Electorale Centrale stabilirea datei de                 a. 2018 pentru desfăşurarea 

referendumului local privind revocarea primarului municipiului Bălți. 

3. Se propune la referendumul local următoarea întrebare: 

         ”Sunteţi de acord ca primarul municipiului Bălți să rămînă dl Renato Usatîi ?” Opţiuni de 

răspunsuri: ”Da”, ”Nu”.  

4. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc: 

4.1 să publice prezenta decizie în mass-media în termen de 3 zile din data adoptării ei, 

4.2 să expedieze prezenta decizie la Comisia Electorală Centrală a RM.  

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative  de 

specialitate pentru drept si disciplină, pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodăria 

municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, pentru colaborare cu alte autorităţi, 

înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale, pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate 

publică. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a II                                                                            

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi                                                 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului municipal Bălţi                          Irina SERDIUC 

                                                                                                      



 


