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Proiect 

 

 

Către dl Igor Gordaș 

 mun. Bălți, str. Bulgară, 

148/2 

          

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

28.12.2006, art. 8 alin. (1) din Legea cu privire la petiționare nr. 190-XIII din 19.07.1994, 

petiția Dvs, înregistrată la instituția Primarului mun. Bălți sub nr. G-893/23 din 04.05.2018 și 

adresată Consiliului mun. Bălți, cu privire la identificarea și sancționarea persoanelor vinovate 

de neîncasarea plății pentru redevență din anul 2013 de la „Terra Salubritate” SRL și 

„Salubrity Solutions” SRL, adresarea către Procuratura mun. Bălți în legătură cu o pretinsă 

infracțiune și către Consiliul Superior al Magistraturii în legătură cu pseudoexaminarea 

procesului de către judecătorul V. Pădurari și judecătorii Curții de Apel Bălți, a fost examinată 

la  ședința ______ a Consiliului mun. Bălți din ,,____”___________ 2018. 

 

Urmare a examinării petiției Consiliul mun. Bălți informează că pe rolul Judecătoriei Bălți 

se află procesul civil nr. 09-2c-6603-28042017 la cererea Consiliului mun. Bălți către 

„Salubrity Solutions” SRL cu privire la încasarea datoriei la plata redevenței în suma de 

2977878 lei. În momentul de față procesul este suspendat în baza încheierii Judecătoriei Bălți 

din 04.12.2017 și deciziei Curții de Apel Bălți din 20.03.2018 prin care recursul declarat de 

către Consiliul mun. Bălți a fost respins iar încheierea primei instanțe privind suspendarea 

procesului menținută în legătură cu ce este prematur de a da apreciere rezultatelor încasării 

datoriei la plata redevenței în condițiile în care chestiunea în cauză se află la examinarea 

instanței judecătorești. 

De asemenea trebuie de menționat că consiliul n-a identificat careva temeiuri pentru 

sancționarea (tragerea la răspundere disciplinară) a persoanelor vinovate de neîncasarea 

redevenței precum și pentru adresarea către Procuratură pe faptul unei pretinse infracțiuni cu 

atât mai mult că legislația în vigoare nu prevede pentru consiliul local așa atribuții. 

Cu referire la adresarea către Consiliul Superior al Magistraturii în legătură cu pretinsele 

încălcări comise de judecători în cadrul examinării procesului cu privire la încasarea redevenței 

trebuie de menționat că potrivit art. 4 alin. (3) lit. a) Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii nr. 947-XIII din 19.07.1996 Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărâri 

privind petiţiile cetăţenilor în problemele ce ţin de etica judecătorilor. Nici unul din faptele 

expuse în petiție nu confirmă încălcarea eticii de judecătorii care examinează procesul cu 

privire la încasarea redevenței. 

Mai mult decât atât, potrivit art. 19 alin. (1) lit. a) și art. 21 alin. (1) din Legea cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25.07.2014 sesizarea privind faptele care 

pot constitui abateri disciplinare comise de judecători poate fi înaintată de orice persoană 

interesată la secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii de unde reiese că și Dvs 

dispuneți de așa drept iar decizia de depunere a sesizării se ia de persoana interesată de sine 

stătător și nu la indicațiile persoanelor terțe. 



Având în vedere cele menționate și ținând cont de faptul că chestiunea tragerii la 

răspundere disciplinară a lucrătorilor primăriei nu ține de competența consiliului local, 

Consiliul mun. Bălți recomandă Primarului mun. Bălți să inițieze o anchetă de serviciu pe 

faptul încasării redevenței de la concesionarul „Salubrity Solutions” SRL. 

 

 

Preşedintele şedinţei a _____ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi        

 

 

 

Executor: Specialist principal Direcție Juridică 

                Oleg Leahu, tel. 023154635 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 


