
         Republica Moldova                                                                        Республика Молдова     

  CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI                      СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 
           piaţa Independenţei, 1                               площадь Индепенденцей, 1 

           MD-3100, m.Bălţi,                       МD-3100, м.Бэлць, 

          Republica Moldova                       Республика Молдова 

   
__________________nr._______________________ 

 

la nr. ____________de la_______________________ 

Şefului  

SP nr. 1 ”Centru” a SSP a IP Bălți, 

Comisarului principal 

Dlui Adrian Surdu 

 

сopia                     Dlui Igor Potîng 

str. Puiu, 28 ap. 25 

mun. Bălți 

 

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, 

sesizarea Inspectoratului de Poliție Bălți nr. 20539 din 21.08.2018 privind primirea deciziei față de 

consilierii Badiuc Evghenia, Rîbac Elena, Frecauțan Boris, stabilirea legalității declarației consilierilor 

privind adsența la ședința a XI ordinară a Consiliului mun. Bălți din 10.07.2018, precum și examinarea 

petiției cet. Potîng Igor a fost examinată la şedinţa a XIII ordinară ___ a Consiliului municipal Bălţi 

din „___”_____2018. 

 În rezultatul examinării Consiliul mun. Bălţi a ajuns la următoarele constatări şi concluzii: 

Ședința a XI ordinară a Consiliului mun. Bălți a fost convocată de trei ori prin dispozițiile  

primarului mun. Bălți dlui N. Grigorișin nr. 219 din 21.06.2018, nr. 232 din 28.06.2018, nr. 236 din 

05.07.2018 dar nu a avut loc din cauza absenței cvorumului a consilierilor, conform art. 19 alin. (2) 

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

Conform art. 26 lit. a) din Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor 

locale şi raionale aprobat prin Legea RM nr. 457-XV  din  14.11.2003 și art. 16 alin. (5) din Legea RM 

nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrație public locală, de secretarul Consiliului mun. Bălți au 

fost transmise consilierilor inștiințări privind convocarea ședinței a XI ordinară din 28.06.2018, 

05.07.2018 și 10.07.2018 la adresele electronice prezentate de consilieri, care sunt utilizate în 

procedurile de lucru pentru transmiterea și primirea informațiilor, materialelor, etc. Mai mult ca atît la 

fiecare din acestea ședințe a Consiliului mun. Bălți  consilierii au fost invitați și prin intermediul 

anunțării telefonice.  

La fel dnei Badiuc Evghenia, dnei Rîbac Elena și dlui Boris Frecauțan  la data de 22.06.2018 a 

fost transmisă la poșta electronică inștiințarea cu nr. 03-03/1615 privind convocarea ședinței 

Consiliului mun. Bălți la data de 28 iunie 2018 la ora 10.00 în bir. 101 al primăriei cu anexarea 

dispoziției primarului nr. 219 din 21.06.2018 ”Cu privire la convocarea ședinței a XI ordinare a 

Consiliului municipal Bălți”. 

 La data de 29 iunie 2018 a fost transmisă inștiințarea cu nr. 03-03/1674 privind convocarea 

ședinței Consiliului mun. Bălți la data de 05 iulie 2018 la ora 10.00 în bir. 101 al primăriei cu anexarea 

dispoziției primarului nr. 232 din 28.06.2018 ”Cu privire la convocarea ședinței a XI ordinare a 

Consiliului municipal Bălți”. 

 La data de 05 iulue a fost transmisă inștiințarea nr. 03-03/1749  privind convocarea ședinței 

Consiliului mun. Bălți la data de 10 iulie 2018 la ora 10.00 în bir. 101 al primăriei cu anexarea 

dispozițiai primarului nr. 236 din 05.07.2018 ”Cu privire la convocarea ședinței a XI ordinare a 

Consiliului municipal Bălți”. 

În înștiințările date a fost indicat că ”în conformitate cu art. 19 alin. 1 al Legii privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, prezenţa la şedinţa Consiliului municipal 

este obligatorie”.  



În articol 29 din Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi 

raionale aprobat prin Legea RM nr. 457-XV  din  14.11.2003 se menționează că ”Consilierul care nu 

poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei 

nemijlocit primarului, preşedintelui raionului sau secretarului. Primarul, preşedintele raionului sau 

secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind 

absenţa consilierului respective”, ceea ce nu a fost respectat de următorii consilieri la convocarea 

ședinței a XI ordinare din 28.06.2018, 05.07.2018, 10.07.2018: 

 28.06.2018 nu au comunicat secretarului Consiliului despre absența și motivele absenței: 

Badiuc Evghenia, Balan Serghei, Basistîi Igor, Cheptenari Vladimir, Cojuhari Iurii, 

Ciornîi Andrei, Frecauțan Boris, Ghițu Vladimir, Lisnic Antpniu, Pasat Dmitrii, 

Poneatovschi Alexandru, Povonschii Vitalii, Rîbac Elena, Șvarț Mihail, Vacarciuc 

Vadim; 

 05.07.2018 nu au comunicat secretarului Consiliului despre absența și motivele absenței: 

Badiuc Evghenia, Iordan Serghei, Lisnic Antoniu, Pasat Dmitri, Povonschii Vitalii, 

Poneatovschi Alexandr, Rîbac Elena, Tuceac Boris, Frecauțan Boris, Șvarț Mihail, 

Vacarciuc Vadim, Zagrudnaia Ludmila; 

 10.07.2018 nu au comunicat secretarului Consiliului despre absența și motivele absenței: 

Badiuc Evghenia, Rîbac Elena, Frecauțan Boris, Ciornîi Andrei. 

  Din sesizarea Inspectoratului de Poliție Bălți reiese că consilierii dna Evghenia Badiuc, dna 

Elena Rîbac și dl Frecauțan Boris nu au comunicat din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei la 

ședințele Consiliului din 28.06.2018, 05.07.2018 și 10.07.2018. Totodată trebuie de menționat că toate 

cele trei ședințe ale Consiliului mun. Bălți  convocate prin dispozițiile  primarului nr. 219 din 

21.06.2018, nr. 232 din 28.06.2018, nr. 236 din 05.07.2018 nu au avut loc din cauza lipsei cvorumului. 

În temeiul lipsei reglementării juridice în partea ce ține de luarea măsurilor fața de consilieri care nu s-

au prezentat la ședințele nedeliberative, Consiliul nu are motive suficiente pentru luarea deciziei 

întemeiate privind ridicarea mandatelor consilierilor Evghenia Badiuc, Elena Rîbac și Frecauțan Boris 

sau unei alte decizii. 

În ceea ce privește stabilirea legalității declarației consilierilor privind absența lor (Balan 

Serghei, Cheptenari Vladimir, Cojuhari Iuri, Dobrogeanu Vasile, Ghițu Vladimir, Iordan Serghei, 

Lisnic Antoniu, Marcoci Boris, Pasat Dmitri, Poneatovschi Alexandru, Povonschii Vitalii, Șvarț 

Mihail, Vacarciuc Vadim, Zagrudnaia Ludmila) la ședința a XI orinară a Consiliului mun. Bălți din 

10.07.2018 din motivul ”încălcărilor serioase în procesul de luarea deciziilor în Consiliul mun. 

Bălți”, considerăm, că legislația în vigoare nu interzice consilierilor să facă anumite declarații, iar 

Consiliul local nu are competența de a stabili legalitatea acestora. 

Ce ține de examinarea petiției dlui Igor Potîng din 15.06.2018, Vă informăm că petiția a fost 

examinată la ședința a XI ordinară a Consiliului din 31.07.2018 și d-lui i-a fost transmis răspuns nr. P-

1208/23 din 10.08.2018.        

 
Anexe:  

1. Copia inștiințării adresate consilierilor Consiliului mun. Bălți privind convocarea ședinței a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălți la data de 28.06.2018 cu anexarea dispoziției primarului nr. 

219 din 21.06.2018 – pe 19 file;  

2. Copia inștiințării adresate consilierilor Consiliului mun. Bălți privind convocarea ședinței a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălți la data de 05.07.2018 cu anexarea dispoziției primarului nr. 

232 din 28.06.2018 – pe 20 file;  

3. Copia inștiințării adresate consilierilor Consiliului mun. Bălți privind convocarea ședinței a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălți la data de 10.07.2018 cu anexarea dispoziției primarului nr. 

236 din 05.07.2018 – pe 22 file;  

4. Copia răspunsului dlui Igor Potîng la petiția din 15.06.2018, înregistrată sub nr. P-1208/23 din 

10.08.2018 – pe 2 file. 

 

Preşedintele şedinţei a XIII 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi 

  











































































































































































 
 

 

 

 



  


