
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2018 
Proiect 

 

Cu privire la examinarea cererii  

dlui Boris Macarciuc nr. M-664/23  

din 02.04.2018 

 

 

În temeiul art. 14 alin. (3) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000; 

Examinînd cererea dlui Boris Macarciuc nr. M-664/23 din 02.04.2018 cu privire la abrogarea 

deciziilor Consiliului mun. Bălți nr. 11/56 din 28.11.2013 „Cu privire la aprobarea Acordului 

Adițional nr. 1 la Contractului de concesiune nr. 2 din 21.09.2012” și nr. 11/57 din 28.11.2013 

„Cu privire la aprobarea tarifelor pentru transportarea deșeurilor menajere”; 

Avînd în vedere hotărîrea irevocabilă a Judecătoriei Bălți din 14.12.2015 (dosarul nr. 3-

1001/2015) prin care deciziile Consiliului mun. Bălți nr. 11/56 din 28.11.2013 și nr. 11/57 din 

28.11.2013 au fost anulate; 

Ținînd cont de prevederile art. 29 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-

XIV din 10.02.2000 potrivit căruia actul administrativ anulat, în tot sau în parte, încetează a 

produce efecte juridice din momentul în care hotărîrea instanţei de contencios administrativ 

devine irevocabilă, 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se respinge cererea dlui Boris Macarciuc nr. M-664/23 din 02.04.2018 cu privire la 

abrogarea deciziilor Consiliului mun. Bălți nr. 11/56 din 28.11.2013 „Cu privire la 

aprobarea Acordului Adițional nr. 1 la Contractului de concesiune nr. 2 din 21.09.2012” și 

nr. 11/57 din 28.11.2013 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru transportarea deșeurilor 

menajere” din motivul inexistenței actelor administrative a căror abrogare se solicită. 

2. Secretarul Consiliului mun. Bălți va comunica prezenta decizie petiționarului. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului; 

pentru drept și disciplină. 
 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a IX 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                      Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 















































 
 

 

 

 

 

 

 


