Republica Moldova
CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI
str. Independenţei, 1
MD-3100, m.Bălţi,
Republica Moldova

Республика Молдова
СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ
ул. Индепенденцей, 1
МD-3100, м.Бэлць,
Республика Молдова

__________________Nr._______________________
La Nr. ____________de la_______________________

Proiect

Guvernul Republicii Moldova
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), 9 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-1264/23 din
20.06.2018 și adresată Consiliului mun. Bălți, cu privire la adresarea către Guvernul Republicii
Moldova în privința acțiunilor Cancelariei de Stat la depunerea acțiunii în judecată privind
anularea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/61 din 31.07.2014 și cu privire la obligarea
reprezentanților Consiliului mun. Bălți în instanțele judecătorești să ia o poziție activă și să
solicite respingerea acțiunii Cancelariei de Stat a fost examinată la ședința ______ a Consiliului
mun. Bălți din ,,____”___________ 2018.
Urmare a examinării petiției Consiliul mun. Bălți informează că Legea cu privire la
petiționare nr. 190-XIII din 19.07.1994 nu prevede o așa procedură ca adresarea unui organ al
administrației publice către alt organ al administrației publice la solicitarea petiționarului. În
legătură cu aceasta și în scopul asigurării dreptului cetățeanului la petiționare petiția Dvs în
partea ce ține de acțiunile Cancelariei de Stat la depunerea acțiunii în judecată privind anularea
deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/61 din 31.07.2014 se trimite spre examinare Guvernului
Republicii Moldova.
În partea ce ține de obligarea reprezentanților Consiliului mun. Bălți în instanțele judecătorești să
ia o poziție activă și să solicite respingerea acțiunii Cancelariei de Stat explicăm că reprezentarea
consiliului local în instanțele judecătorești se efectuează în conformitate cu prevederile Codului
de procedură civilă nr. 225-XV din 30.05.2003 și în baza împuternicirilor acordate
reprezentantului în procura aprobată prin decizia consiliului local. În legătură cu aceasta atragem
atenția asupra faptului că potrivit art. 3 alin. (1) din Legea cu privire la petiționare nr. 190-XIII
din 19.07.1994 prezenta lege nu se extinde asupra modului de examinare a petiţiilor, prevăzut de
legislaţia de procedură civilă.

Preşedintele şedinţei a _______
extraordinară a Consiliului mun. Bălţi

Ex.: V. Balan,
șef al Direcției juridice,
Tel.: 0231/5-46-35

