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Proiect 

 

Către dl Igor Potîng 

 mun. Bălți, str. V. Puiu, 28 ap.25 

          

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. P-1207/23 

din 15.06.2018 și adresată Consiliului mun. Bălți, cu privire la întreprinderea măsurilor  

în vederea prevenirii corupției politice în problema concesionării serviciului public de 

evacuare a deșeurilor menajere solide și prevenirii comportamentului huliganic a 

persoanelor cointeresate și a patronilor lor în timpul ședințelor și dezbaterilor publice, 

inițierea procedurii de declarare a nulității contractului de concesionare a serviciului 

public de evacuare a deșeurilor menajere solide și tragerii la răspunderea penală a 

persoanelor participante la încheierea contractului, inițierea adresării către Guvernul 

Republicii Moldova cu scopul soluționării situației create  și inițierea anchetei pe faptul 

neachitării impozitelor și redevenței de către concesionar și cu privire la prezentarea 

informației despre toate litigiile cu întreprinderile concesionare, a fost examinată la  

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

Urmare a examinării petiției Vă comunicăm următoarele: 

La prima întrebare consiliul a luat act de cerința Dvs referitoare la prevenirea 

corupției politice în problema concesionării serviciului public de evacuare a deșeurilor 

menajere solide și Vă aduce la cunoștință că serviciul dat a fost concesionat în baza 

deciziei precedentei componențe a consiliului pentru care actuala componență a 

consiliului nu poartă răspundere. Cu toate acestea, în momentul de față se întreprind 

măsuri (inclusiv și pe cale judiciară) atât de către primar cât și de către reprezentanții 

subdiviziunilor și serviciilor primăriei în vederea respectării de către concesionarul 

„Salubrity Solutions” SRL a obligațiilor contractuale cu aplicarea sancțiunilor prevăzute 

de condițiile contractului. Mai mult decât atât, prin decizia Consilului mun. Bălți nr. 10/1 

din 10.05.2018 a fost creată comisia pentru examinarea sitației în domeniul gospodăriei 

comunale a municipiului Bălți unde au fost examinate și chestiunile abordate în petiția 

Dvs. Cu referire la prevenirea comportamentului huliganic al reprezentanților 

concesionarului „Salubrity Solutions” SRL în timpul ședințelor și dezbaterilor publice Vă 

informăm că examinarea unor astfel de chestiuni ține de competența organelor de drept 

din categoria cărora consiliul local nu face parte. 

La a doua întrebare cu referire la declararea nulității contractului de concesiune Vă 

informăm că legalitatea respectivului contract a fost confirmată prin hotărâre 

judecătorească irevocabilă ceia ce reiese din hotărârea Curții de Apel Bălți din 

28.01.2013 (dosarul nr. 3-26/13) și decizia Curții Supreme de Justiție din 12.06.2013 

(dosarul nr. 3ra-1213/13) prin care acțiunea „Ecofactor” SRL către Consiliul mun. Bălți 

cu privire la anularea rezultatului concursului pentru delegarea în concesiune a serviciului 



de salubrizare și a contractului de concesiune încheiat cu „Terra Salubritate” SRL a fost 

respinsă. În legătură cu aceasta nu există nici un temei legal pentru declararea nulității 

acestui contract. De asemenea Vă informăm că în baza contractului trilateral de cesiune, 

aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 5/61 din 31.07.2014, toate drepturile și 

obligațiile conform contractului de concesiune au trecut de la „Terra Salubritate” SRL 

către noul concesionar „Salubrity Solutions” SRL. În momentul de față legalitatea 

deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/61 din 31.07.2014 este verificată în instanța 

judecătorească. De asemenea Vă informăm că problema tragerii la răsundere penală a 

persoanelor participante la încheierea contractului de concesiune ține de competența 

organelor de drept  și poate fi examinată doar în modul prevăzut de legislația de 

procedură penală. 

La a treia întrebare referitoare la adresarea către Guvernul Republicii Moldova cu 

scopul soluționării situației create Vă informăm că în competența Guvernului nu intră 

soluționarea litigiilor și situațiilor de conflict dintre concedent și concesionar. Cu toate 

acestea, urmare a mai multor adresări ale primarului prin medierea Guvernului a fost 

creată comisia în sarcina căreia a fost pusă soluționarea litigiilor legate de exploatarea 

poligonului pentru depozitarea deșeurilor menajere solide. De asemenea, Guvernul și-a 

asumat obligația să propună un teren pentru deschiderea unui nou poligon. 

La a patra întrebare cu privire la inițierea unei anchete pe faptul neachitării 

impozitelor și redevenței de către concesionar Vă informăm că în cadrul organelor 

administrației publice locale poate fi inițiată doar procedura cu privire la tragerea la 

răspundere disciplinară a lucrătorilor primăriei în legătură cu ce consiliul recomandă 

Primarului mun. Bălți să inițieze o anchetă de serviciu pe faptul încasării redevenței de la 

concesionarul „Salubrity Solutions” SRL. 

La a cincea întrebare Vă aducem la cunoștință că consiliul nu deține careva informații 

referitoare la avizele autorităților sanitare sau ecologice și Vă comunică că pe rolul 

instanțelor judecătorești se află următoarele procese cu participarea „Salubrity Solutions” 

SRL: 

 
Nr./o Nr. dosarului Denumirea dosarului 

1. 09-2c-8402-06062018 Consiliul mun. Bălți, Primăria mun. Bălți vs „Salubrity 

Solutions” SRL privind încasarea daunelor compensatorii în 

suma de 1026000 lei 

2. 09-2c-6603-28042017 Consiliul mun. Bălți, Primăria mun. Bălți vs „Salubrity 

Solutions” SRL privind încasarea redevenței și penalităților 

(valoarea inițială a acțiunii 2977878 lei) 

 

 

 
 

 

 

Preşedintele şedinţei a _______ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi 

 

 
Ex.: V. Balan, 

șef al Direcției Juridice, 

Tel.: 0231/5-46-34 

 

 

 

 

 











 
 

 

 

 


