Республика Молдова
СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

Republica Moldova
CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

PROCESUL – VERBAL nr. 2
din 19.01.2018
”al şedinţei extraordinare a Consiliului municipal Bălţi”
În total consilieri ai Consiliului municipal Bălţi – 35, din ei sunt prezenţi 21 (lista se
anexează), sunt absenţi – 14 (lista se anexează), lista invitaților se anexează.
Serdiuc Irina, secretarul Consiliului municipal Bălți.
A menționat că în lucrările şedinţei participă 21 de consilieri. În conformitate cu art. 19 al
Legii privind administraţia publică locală, şedinţa se consideră deliberativă.
În lucrările şedinţei au luat parte:
1. Reprezentantul Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat;
2. Reprezentanții organelor de drept;
3. Şefii direcţiilor, secţiilor și serviciilor primăriei mun. Bălți;
4. Directorii, managerii întreprinderilor municipale, IMSP;
5. Reprezentanţii mass-media.
A propus onorarea drapelului de stat al Republicii Moldova, drapelului mun. Bălți, precum
și interpretarea imnului Republicii Moldova şi imnului municipiului Bălţi la începutul ședinței.
(s-au intonat imnurile, toți s-au ridicat).
Serdiuc Irina, secretarul Consiliului municipal Bălți.
A menționat că, în conformitate cu art. 16, alin. 7) al Legii privind administraţia publică
locală, consiliul local alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru
durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează.
A propus candidatura consilierului – Grițco Elena.
AU VOTAT:
Pro – 21,

Contra – 0,

S-au abţinut – 0.

Serdiuc Irina, secretarul Consiliului municipal Bălți.
A menționat că, la data de 12 ianuarie 2018 Comisia Electorală Centrală a adoptat Hotărîrea
”Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălți”, în legătură cu
parvenirea cererii de demisie a consilierului Cornieț Nicolai ales pe lista Partidului Politic Partidul
Nostru în Consiliul municipal Bălţi, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de
consilier următorului candidat supleant, Comisia Electorală Centrală a hotărît:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cornieț Nicolai ales pe lista
Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul municipal Bălţi.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Bălţi candidatului supleant Tuceac
Boris de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.
3. Se preavizează consilierul Tuceac Boris asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile
pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(consilierul și-a ocupat locul în prezidium,
s-au înmînat mandatul de consilier și flori dlui Tuceac Boris )
Grițco Elena, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru drept şi disciplină, președintele ședinței.
A întrebat consilierii prezenţi ce obiecţii, propuneri sunt referitor la ordinea de zi,
constituită dintr-o singură întrebare:
1. Cu privire la desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului municipiului
Bălți.
Raportor – Nicolai Grigorișin, consilier al Consiliului municipal Bălți.
Grigorișin Nicolai, consilier, PP ”Partidul Nostru”.
A menționat că vrea să facă o declarație.
Grițco Elena, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru drept şi disciplină, președintele ședinței.
A oferit luarea de cuvînt dlui Grigorișin Nicolai.
Grigorișin Nicolai, consilier, PP”Partidul Nostru”.
A menționat că:
- toți locuitorii municipiului cunosc destul de bine despre persecutările consilierilor,
- fracțiunea PP ”Partidul Nostru” au părăsit colegii lor, dna Veselovscaia Tatiana și dl
Cornieț Nicolai, care au ridicat mandatele sale sub acțiunile tensionate desfășurate de către
organele de drept și al Partidului Democrat,
- a fost arestat fiul dnei Veselovscaia Tatiana,
- toți înțeleg ce înseamnă copil pentru fiece mamă,
- este un specialist bun, care a procedat uman, etc. A adus mulțumiri dnei pentru activitatea
organizată în cadrul consiliului municipal pe parcurs de trei ani, etc.,
- aduce mulțumiri dlui Cornieț Nicolai, care este un bun profesionist care a venit din
domeniul dreptului, un avocat, care are patru copi, care poate fi înțeles, fiindcă a depus
mandatul său de consilier și a părăsit consiliul municipal,
- între consilieri au fost și alții pe care i-a rupt sistema, care au trădat colegii, și n-au ridicat
mandatul său de consilier, dar au părăsit doar fracțiunea, a dat exemplu consilierului Lisnic
Antoniu, care sub pretextul că nu dorește să-și strice cariera sa politică, astfel dlui va
rămînea să activeze în componența consiliului, dar va executa însărcinările noilor stăpîni,
dlui Mahu și dlui Fîrfu,
- astăzi noaptea a părăsit fracțiunea consilierul Gula Vladimir, menționînd că va ridica
mandatul său,
- dimineață dl Gula Vladimir a menționat că nu va ridica mandatul, deoarece este o indicație
a șefului Cancelariei de Stat OTBălți și curatorul din cadrul PDM, care nu-i permit
plecarea din consiliu, pînă nu va fi ales viceprimarul mun. Bălți,
- de acestea două voturi este necesar de avut la alegerea viceprimarului,
- acțiunile acestor doi consilieri pote fi apreciate ca trădare, dlui cunoaște ce înseamnă
trădător, etc.,
- aceste persoane n-au dat ochii cu consilierii care au participat în greva foamei, dar la
telefon făceau propuneri de a părăsi greva,
- fiecare va răspunde conform faptelor săvîrșite, Domnul îi va judeca.
Grițco Elena, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru drept şi disciplină, președintele ședinței.
A întrebat dacă sunt propuneri sau obiecții la modificarea ordinii de zi, a supus votului
ordinea de zi, după cum urmează:

1. Cu privire la desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului municipiului
Bălți.
Raportor – Nicolai Grigorișin - consilier al Consiliului municipal Bălți.
AU VOTAT:
Pro – 21,

Contra – 0,

S-au abţinut – 0.

Grițco Elena, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru drept şi disciplină, președintele ședinței.
A propus de a aproba regulamentul ședinței, după cum urmează: timpul alocat pentru
prezentarea chestiunii de pe ordinea de zi – pînă la 5 minute, discuţii în cadrul dezbaterilor – pînă
la 2 minute, replici – pînă la 2 minute.
S-a propus ca:
- consilierii să-şi expună opinia sa în ceea ce priveşte problema ce reprezintă obiectul
dezbaterilor doar o singură dată,
- după prezentarea avizurilor comisiilor consultative de specialitate să se treacă la dezbateri
și discuții.
A menționat că alte propuneri, obiecții pentru completarea regulamentului ședinței n-au
parvenit, a supus votului aprobarea regulamentului ședinței.
AU VOTAT:
Pro – 21,

Contra – 0,

S-au abţinut – 0.

Grițco Elena, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru drept şi disciplină, președintele ședinței.
A menționat că, în conformitate cu art. 20, alin. 1) din Legea privind administraţia publică
locală, este necesar să fie desemnat un consilier care va semna deciziile consiliului, în cazul în
care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitate de a le semna. S-a propus candidatura dlui
Grigorișin Nicolai.
AU VOTAT:
Pro – 21,

Contra – 0,

S-au abţinut – 0.

1.S-A EXAMINAT:”Cu privire la desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului
municipiului Bălți”.
Raportor – Nicolai Grigorișin - consilier al Consiliului municipal Bălți,
raportul se anexează.
AU LUAT CUVÎNTUL:
(în lucrările ședinței a luat parte consilierul Lisnic Antoniu)
Grițco Elena, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru drept şi disciplină, președintele ședinței.
A solicitat prezentarea avizurilor comisiilor consultative de specialitate.
Șmulschii Ghenadie, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de
specialitate pentru activităţi economico-financiare.
A dat citirii avizul comisiei consultative de specialitate, se anexează.
Oserbaeva Svetlana, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de
specialitate pentru educație, protecţie socială și sănătate publică.
A dat citirii avizul comisiei consultative de specialitate, se anexează.

Rîbac Elena, consilier, PP ”Partidul Nostru”, secretarul comisiei consultative de specialitate pentru
colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social – culturale.
A dat citirii avizul comisiei consultative de specialitate, se anexează.
Grițco Elena, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru drept şi disciplină, președintele ședinței.
A dat citirii avizul comisiei consultative de specialitate, se anexează.
A întrebat dacă sunt întrebări la raportor? Față de proiectul de decizie?
Cudreașova Svetlana, consilier, PP ”Partidul Nostru”.
A propus de a efectua modificări în proiectul de decizie, după cum urmează:
- în preambul, după sintagma ”luînd în considerație criticile aduse” de completat cu
sintagma ”în unele surse”,
- în p.2 de stabilit data pentru desfășurarea referendumului ”4 martie 2018”.
Grițco Elena, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru drept şi disciplină, președintele ședinței.
A supus votului proiectul de decizie ca bază.
AU VOTAT:
Pro – 21,

Contra – 0,

S-au abţinut – 0.

Grițco Elena, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru drept şi disciplină, președintele ședinței.
A supus votului propunerile expuse de consilierul Cudreașova Svetlana: în preambul, după
sintagma ”luînd în considerație criticile aduse” de completat cu sintagma ”în unele surse”, iar în
p.2 de stabilit data pentru desfășurarea referendumului ”4 martie 2018”.
AU VOTAT:
Pro – 21,

Contra – 0,

S-au abţinut – 0.

Grițco Elena, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru drept şi disciplină, președintele ședinței.
A supus votului proiectul de decizie în întregime.
S-A DECIS:
În conformitate cu Carta Europeană a autonomiei locale ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului RM nr. 1253-XIII din 16.07.1997, art. 109, alin. (1), art. 112 din Constituţia RM,
art. 14, alin (1), (2), lit. z) din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006, capitolul 14 ”Referendumul local” din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997,
decizia Consiliului municipal Bălți nr. 1/1 din 03.01.2018 ”Cu privire la inițierea referendumului
local privind revocarea primarului municipiului Bălți”, luînd în considerație criticile aduse în
unele surse mass-media și de Cancelaria de Stat precum că Primarul municipiului Bălți dl Renato
Usatîi nu exercită în mod adecvat atribuţiile de ales local prevăzute de lege, Consiliul municipal Bălţi DECIDE:
1.
2.
3.

A desfăşura referendumul local privind revocarea primarului municipiului Bălți dlui Renato
Usatîi pe teritoriul municipiului Bălți.
Se propune Comisiei Electorale Centrale stabilirea datei de 4 martie 2018 pentru
desfăşurarea referendumului local privind revocarea primarului municipiului Bălți.
Se propune la referendumul local următoarea întrebare:

4.

5.

”Sunteţi de acord ca primarul municipiului Bălți să rămînă dl Renato Usatîi?” Opţiuni de
răspunsuri: ”Da”, ”Nu”.
Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc:
4.1
să publice prezenta decizie în mass-media în termen de 3 zile din data adoptării ei;
4.2
să expedieze prezenta decizie la Comisia Electorală Centrală.
Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru drept si disciplină, pentru activităţi economico-financiare, pentru
colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale, pentru
educaţie, protecţie socială şi sănătate publică.

AU VOTAT:
Pro – 21,

Contra – 0,

S-au abţinut – 0.

Grițco Elena, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru drept şi disciplină, președintele ședinței.
A oferit cuvîntul dlui Primar al mun. Bălți dl Renato Usatîi, legătura skype (raportul se
anexează).
Renato Usatîi, primarul mun. Bălți:
I-a mulțumit pe consilieri pentru susținere, etc.
A menționat că:
- apreciind valorile promovate de către Partidul Politic „Partidul Nostru” şi împărtăşind
hotărîrea Consiliului municipal Bălţi, dlui vine cu prezenta adresare prin care își exprimă
profunda îngrijorare şi atenţioneză asupra evenimentelor din Republica Moldova care au
servit temei pentru iniţierea referendumului local privind revocarea dlui din funcţia de
primar al mun. Bălţi,
- în ultima perioadă de timp la canalele de televiziune din Republica Moldova: Prime,
Publica, Canal 2, Canal 3 - parte a holdingului General Group, (care aparţin oligarhului
Vladimir Plahotniuc, preşedintele Partidului Democrat din Moldova) sunt difuzate zilnic
reportaje, în care dlui este prezentat drept un criminal care a săvîrşit o serie de infracţiuni
deosebit de grave şi este plasat în lista persoanelor date în căutare internaţională. Această
campanie mediatică urmăreşte scopul de a denigra imaginea dlui, dar şi a membrilor
Partidului Politic „Partidul Nostru”,
- realizarea acestei intenţii este susţinută şi alimentată cu abundenţă de acţiunile
Inspectoratului General de Poliţie al Republicii Moldova şi de Procuratura Generală a
Republicii Moldova, care sunt la fel controlate politic de Partidul Democrat din Moldova
şi de oligarhul Vladimir Plahotniuc,
- odată cu lansarea dlui în viaţa politică a Republicii Moldova şi crearea Partidului Politic
„Partidul Nostru”, dlui a declarat despre plasarea formațiunii politice în opoziţie faţă de
partidele din coaliţia de guvernare şi a criticat dur acţiunile ilegale şi antiumane ale
acestora, deconspirând scheme criminale de gestiune a banilor publici, relaţii de corupţie,
presiune şi şantaj în adresa oponenţilor politici. Aceste critici erau expuse în timpul unor
emisiuni televizate, mitingurilor de protest, interviuri, precum şi prin alte mijloace de
comunicare. Faptul că dlui personal, precum şi partidul pe care dlui îl conduce, câștigă tot mai
multă popularitate pune în gardă Partidul Democrat din Moldova şi în special preşedintele
acestui partid - Vladimir Plahotniuc, care a reuşit să supună controlului său personal organele
de conducere, de drept si control din Republica Moldova,
- a fost negată în totalitate legislaţia naţională, principiile fundamentale şi prevederile tratatelor
internaţionale, a fost iniţiată urmărirea penală şi în Republica Moldova, încălcând flagrant
principiul teritorialităţii, cît şi legalitatea procesului penal, fără îndoială, acest lucru s-a făcut
pentru realizarea aceluiaşi scop - de a elimina un concurent politic real din viaţa publică şi
politică a Republicii Moldova, precum şi înlăturarea dlui de la conducerea Primăriei Bălţi,
funcţie în care dlui a fost ales la 14.06.2015 cu votul a 36644 cetăţeni,

sunt pornite ilegal un șir de dosare, care fac imposibilă întoarcerea în țară, actualmente,
reîntoarcerea dlui ar însemna plasarea imediată în arest preventiv, fapt care ar pune în primejdie
sănătatea şi viaţa,
- dlui nu a săvîrşit nici una dintre infracțiunile comiterea cărora îi este imputată, iar acţiunile
autorităţilor moldoveneşti nu sunt altceva decât persecuţie politică, exercitată în scopul
eliminării dlui şi a formaţiunii politice conduse de către el din viaţa politică a Republicii
Moldova, precum şi înlăturarea de la funcţia de primar a mun. Bălţi, unde pe parcursul a
doi ani a realizat succese şi a obţinut aprecierea partenerilor de dezvoltare europeni,
- Primăria mun. Bălți se află în topul celor mai bune autorități publice locale din Republica
Moldova, la capitolul ”dezvoltarea locală prin implicare comunitară”, ”cea mai
transparentă unitate administrativ-teritorială”,
- dlui este nevoit să solicite opinia locuitorilor mun. Bălţi referitor la încrederea sau
neîncrederea acordată pentru a conduce Primăria Bălţi,
- în prezent se desfăşoară campania de denigrarea dlui în calitate de primar continuă să ia
amploare atât prin canalele mediatice apartenente oligarhului Plahotniuc: Prime, Publica,
Canal 2, Canal 3, cît şi prin intentarea multiplelor dosare penale intentate împotriva dlui şi
a membrilor Partidului Nostru,
- doar un referendum la nivel local desfăşurat cu respectarea tuturor principiilor democratice
poate pune capăt şi sista impedimentele create artificial de oligarhul Vladimir Plahotniuc,
la exercitarea de către dlui a atribuţiilor de Primar al mun. Bălţi,
- locutorii municipiului Bălţi sunt cei care prin vot i-au încredinţat conducerea municipiului
şi dlui consideră că doar numai ei au dreptul să dea apreciere activităţii dlui în funcţia de
primar şi să decidă prin referendum dacă dlui acordă în continuare încrederea sau nu,
- cei ce și-au bătut joc de poporul țării vor fi pedepsiți, judecați de popor, în cadrul
proceselor deschise, etc.
A dat citirii mesajul telefonic primit de la conducătorul PDM din mun. Bălți, care
informează că a fost primită decizie de a abroga decizia despre desfășurarea referendumului,
pentru aceasta sunt judecătorii, referendumul nu va avea loc, etc. A mulțumit consilierii
municipali, locuitorii mun. Bălți pentru susținere, etc.
-

(Țipovici Nicolai a înmînat flori femeilor fracțiunii PP ”Partidul Nostru” pentru rezistență
curaj, etc.)
Grițco Elena, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru drept şi disciplină, președintele ședinței.
A mulțumit locuitorii municipiului Bălți pentru susținere acordată pe parcursul grevei, a
menționat că toate acțiunile întreprinse au fost doar pentru locuitorii municipiului, lupta pentru
oraș continuă, etc.
A oferit cuvîntul dnei Elena Bondarenco, deputatului Parlamentului RM, membrul
comisiei parlamentare administrație publică, secretarul CC PCRM.
Elena Bondarenco, deputatul Parlamentului RM, membrul comisiei parlamentare administrație
publică, secretarul CC PCRM.
A menționat că:
- din cauza timpului n-au putut să se alipească ieri la acțiunile demarate,
- membrii PCRM din mun. Bălți au transmis ieri cuvinte de susținere și de recunoștință,
- azi în mun. Bălți are loc o acțiune fără precedent, protestează aleșii locali,
- nu cunoaște dacă o astfel de situație a mai avut loc în țară,
- cîțiva ani în urmă dnei avea intenție de a proceda astfel cînd prim-ministru al RM nu vroia
să se întîlnească cu dnei, fiind în calitate de primar al or. Soroca, pentru soluționarea
chestiunii ce ține de construcția stației de epurare,
- dnei era singură, iar astăzi protestează 21 de consilieri din 35,
- este important și demonstrativ,

-

-

-

se poate de avut diferite atitudini față de idei politice, politicieni, oameni, dar indiferent de
atitutine trebuie de ținut cont că persoanele date nu au fost numite dar alese de locuitorii
municipiului Bălți, cărora le-a fost încredințat conducerea municipiului pe parcurs de patru
ani,
nu este corect că sunt persecutați/urmăriți consilierii municipali, familiile lor, sub presiune
se află consilierii locali,
pozitiv a fost soluționat cazul lui primar din or. Taraclia,
șocantă a fost situația primarului din or. Basarabeasca, etc.,
PCRM au fost primii care au declarant că Moldova a fost stat capturat politic, ceea ce
astăzi confirmă și partenerii externi,
unii cred că astăzi se poate totul de cumpărat și de vîndut, iar întîi de toate de speriat,
astăzi aproximativ de 600 de primari din cei 900 sunt membrii PDM,
astăzi nu sunt primari împotriva cărora nu este pornit măcar o urmărire penală,
astăzi primarul are multe atribuții, dar nu are practic instrumente de executare conform
legislației,
mun. Bălți a fost întotdeauna oraș liber, independent,
astăzi consilierii au demonstrat că există o echipă care nu va fi îngenunchiată, indiferent că
unii s-au speriat, astfel de situații sunt evidente,
consilierii împreună cu primarul de Bălți dl Renato Usatîi sunt gata să primească decizia
instanței de judecată, care poate fi nu în folosul consiliului,
puterea este acăpărată, dar sunt și alte instanțe de judecată, Curtea Europeană de Justiție
pentru drepturile omului,
astăzi a fost dată o palmă guvernării existente, care este destul de palpabilă,
mesajul telefonic primit de dl primar este un semn de frică/neputință, etc.
A făsut un mesaj către bălțeni să nu se teamă, să nu se vîndă, să nu se lese de
scopurile/poziția sa, deoarece oameni cinstiți sunt cu mult mai mult și nu tot timpul
oamenii vor tăcea, etc.
A menționat că:
în istoria omenirii n-a fost nici o dictatură politică care s-ar menține veșnic,
și acest regim va cădea,
Republica Moldova va fi liberă,
Problema dată va fi discutată și în cadrul Parlamentului, cînd se va întoarce din vacanță,
începînd cu 1 februarie,
vor fi solicitate audierile parlamentare pe situația dată,
consilierii au dreptul de a iniția referendumuri pe întrebări importante.

Grițco Elena, consilier, PP ”Partidul Nostru”, președintele comisiei consultative de specialitate
pentru drept şi disciplină, președintele ședinței.
A supus votului închiderea şedinţei a II-a extraordinare a Consiliului municipal Bălţi din
19.01.2018 şi i-a mulţumit pe cei prezenţi pentru participare, rezistență, etc.
AU VOTAT:
Pro – 21,

Contra – 0,

S-au abţinut – 0.

Preşedintele şedinţei a II
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Grițco Elena

Semnat

Grigorișin Nicolai

Secretarul Consiliului
municipal Bălţi

Serdiuc Irina

Anexa nr. 1
la procesul-verbal
nr. II din 19.01.2018

Lista consilierilor prezenţi
la şedinţa a II-a extraordinară a Consiliului municipal Bălţi
din 19.01.2018
1. Badiuc Evghenia
2. Balan Serghei
3. Bînzari Igori
4. Cimili Eduard
5. Cheptenari Vladimir
6. Cudreașova Svetlana
7. Dilion Diana
8. Frecauțan Boris
9. Grădinaru Renata
10. Grigorișin Nicolai
11. Grițco Elena
12. Lefter Marcel
13. Oserbaeva Svetlana
14. Pasat Dmitri
15. Popenco Raisa
16. Rîbac Elena
17. Rojac Nina
18. Șaric Oleg
19. Șmulschii Ghenadie
20. Șvarț Mihail
21. Tuceac Boris

Secretarul Consiliului
municipal Bălţi

Irina Serdiuc

Anexa nr. 2
la procesul-verbal
nr. II din 19.01.2018
Lista consilierilor absenţi
la şedinţa a II-a extraordinară a Consiliului municipal Bălţi
din 19.01.2018

1. Basistîi Igor
2. Buceațchii Pavel
3. Ciornîi Andrei
4. Cojuhari Iuri
5. Dobrogeanu Vasile
6. Ghițu Vladimir
7. Gula Vladimir
8. Iordan Serghei
9. Lisnic Antoniu
10. Marcoci Boris
11. Povonschii Vitalii
12. Usatîi Alexandr
13. Topolnițki Oleg
14. Veselovscaia Tatiana

Secretarul Consiliului
municipal Bălţi

Irina Serdiuc

