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Proiect   

 

Către dl Boris Macarciuc 

 mun. Bălți,  

str. Suceava, 9 ap. 1 

          

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 Primăria mun. Bălți sub nr. M-664/23 din 02.04.2018 și adresată Consiliului 

mun. Bălți, cu privire la achitarea prejudiciului moral în mărime de 10000 lei în legătură cu 

anularea pe cale judiciară a deciziilor Consiliului mun. Bălți nr. 11/56 și nr. 11/57 din 

28.11.2013 și atragerea la răspundere solidară a consilierilor din precedenta componență a 

Consiliului mun. Bălți a fost examinată la  ședința ______ a Consiliului mun. Bălți din 

,,____”___________ 2018. 

Urmare a examinării petiției Consiliul mun. Bălți informează că prin Hotărârea Judecătoriei 

Bălți din 14.12.2015 (nr. 3-1001/2015), devenită definitivă în baza deciziei Curții de Apel Bălți 

din 19.09.2017 (nr. 3a-100/2017) și irevocabilă în baza încheierii Curții Supreme de Justiție din 

24.01.2018 (nr. 3ra-4/18), deciziile Consiliului mun. Bălți nr. 11/56 și nr. 11/57 din 28.11.2013 

au fost anulate. 

Potrivit art. 25 alin. (3) și (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 

10.02.2000 repararea prejudiciului moral cauzat prin actul administrativ anulat se efectuează pe 

cale judiciară. 

Răspunderea solidară a consilierilor pentru deciziile adoptate este prevăzută în art. 23 din 

Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006. 

Totodată, în legislația în vigoare nu este prevăzut mecanismul de aplicare a normei juridice 

nominalizate supra în legătură cu ce Consiliul mun. Bălți constată imposibilitatea atragerii 

consilierilor la răspunderea solidară pentru deciziile adoptate. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi        
  

 

 

 

 

Executor: Specialist principal Direcție Juridică 

                Oleg Leahu, tel. 023154635 

 













































 
  



 

 


