
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea textului Declarației de  

condamnare a acțiunilor antistatale ale  

unor autorități publice locale 

 

 

În conformitate cu art. 3 alin. (2) și (3), art. 14 alin. (1), alin.(2) lit. h), x) și y) și art. 

19 al Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art. 27, 38 

al Legii RM nr. 457-XV din 14.11.2003 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind 

constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, art. 9 al Legii RM nr. 768-XIV din 

02.02.2000 privind statutul alesului local, având în vedere informațiile prezentate despre 

faptul, că mai multe autorități publice locale au aprobat așa-zisele „declarații de unire”, - 

 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă textul Declarației de condamnare a acțiunilor antistatale ale unor 

autorități publice locale, conform anexei. 

2. Secretarul Consiliului municipal Bălți dna Irina Serdiuc să publice decizia dată 

în mass-media. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor 

consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare, pentru 

gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, pentru 

colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale, 

pentru drept şi disciplină, pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a VI 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



Anexă 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

Nr.______din________2018 

 

Declarația 

de condamnare a acțiunilor antistatale ale unor autorități publice locale 

 

Noi, consilierii Consiliului municipal Bălți, condamnăm aprobarea așa-numitelor 

„declarații de unire” de către reprezentanții unor autorități publice locale. Aceste declarații 

neconstituționale și absolut ilegale vizează pirderea statalității Republicii Moldova prin 

fuziunea ei cu România. 

Acțiunile respective fac parte dintr-o campanie propagandistică fără precedent, 

desfășurată de forțe antistatale, așa numitele unioniste pe teritoriul țării noastre, mai ales în 

ultima lună. Această campanie anti-moldovenească se desfășoară deschis și nestingherit în 

instituțiile publice de pe teritoriull Republicii Moldova. În primul rând, este vorba despre 

instituțiile de învățământ (școli, colegii, universități), în care, prin lege, sunt interzise orice 

activități politice. Îndeosebi ne îngrijorează cinismul cu care participă la această campanie 

mai mulți politicieni din România. 

O astfel de acțiune criminală în cadrul acestei campanii a fost și recenta incendiere a 

drapelului de stat al țării noastre, amplasat în interiorul Arcului de Triumf din Piața Marii 

Adunări Naționale. 

Comdamnăm lipsa de reacție din partea organelor și departamentelor competente ale 

statului față de aceste acțiuni criminale, organe a căror datorie directă este să protejeze 

Constituția țării, securitatea statului și a societății și să asigure ordinea publică în țară. 

Condamnăm categoric acțiunile ilegale ale unor primari și reprezentanți ai consiliilor 

locale din câteva localități, precum și indiferența, neglijența sau, eventual, rea-credință din 

partea SIS, MAI, a Procuraturii Generale și a altor organe, a căror datorie este 

contracararea unor astfel de acțiuni. 

Menționăm, că persoanele, care comit astfel de acte ilegale, încalcă grav art.32, 41, 

54 din Constituția Republicii Moldova; art.8 din Legea Guvernului; art.1, 4, 7, 14 din 

Legea cu privire la Serviciul de Informații și Securitate. În orice țară din lume, inclusiv în 

România, astfel de acte sunt pedepsite în cel mai sever mod. 

Cerem Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului și organelor abilitate să 

răspundă cât mai curând posibil la aceste nelegiuiri și să lanseze procedura de tragere la 

răspundere a tuturor persoanelor responsabile de comiterea acestor acțiuni anti-statale și 

anti-constituționale. Solicităm, ca reprezentanții organelor de securitate și de drept să 

răspundă în fața instanței penrtru îndeplinirea necorespunzătoare a îndatoririlor oficiale.  

Ne adresăm către toate partidele politice din țară cu indemnul de a-și desfășura 

activitatea în strictă conformitate cu Constituția, Legislația Republicii Moldova și normele 

democratice. 

Îndemnăm cetățenii țării și locuitorii din municipiul Bălți să fie buni patrioți și 

responsabili de destinul statului, care ne-a fost lăsat de strămoșii noștri. Doar într-un stat 

independent, suveran și integru, poporul nostru poate fi păstrat ca unică și  inconfundabilă 

comunitate de oameni.  



 
  



 


