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Proiect
Dlui Pcela Serghei,
mun. Bălți, str. ------------În rezultatul examinării cererii Dvs înregistrată la cancelaria Primăriei mun. Bălţi sub nr. P504/23 din 05.03.2019, cu privire la executarea imediată a Hotărîrii Judecătoriei mun. Bălți în
cauza nr.3-75/2018 din 04.03.2019, Vă comunicăm următoarele:
La data de 04.03.2019 de către Judecătoria Bălți a fost emisă o hotărîre, prin care a fost
admisă parțial cererea de chemare în judecată depusă de Pcela Serghei împotriva Primarului
municipiului Bălți, intervenienți accesorii: Hmarnîi Iurie, Întreprinderea Municipală „Direcția
Reparații și Construcții drumuri Bălți” și Consiliul municipal Bălți, cu privire la anularea
dispozițiilor, restabilirea în funcție, repararea prejudiciului material și moral, încasarea
cheltuielilor de judecată.
În al treilea aliniat al hotărîrii sus-menționate este indicat: se restabilește Pcela Serghei în
funcția de director al Întreprinderii Municipale „Direcția Reparații și Construcții drumuri
Bălți”. În corespundere cu art. 256 alin.2) din CPC RM hotărîrea judecătorească privind
reintegrarea în serviciu a salariatului concediat sau transferat nelegitim urmează a fi executată
imediat.
Întru executarea hotărîrii judecătorești avem nevoie de a clarifica dacă este necesară
emiterea unui act administrativ în cazul dat, și cine anume (Primarul sau Consiliul mun. Bălți)
trebuie să restabilească pe dl Pcela în funcție de director.
Totodată este necesar de a clarifica dacă poate servi această hotărîre judecătorească drept
temei pentru introducerea modificărilor în registrul persoanelor juridice a Agenției servicii
publice. Deaceea, potrivit art. 251 alin.(1) CPC RM care prevede: dacă sînt necesare explicaţii
referitor la sensul, extinderea sau aplicarea dispozitivului hotărîrii sau dacă hotărîrea cuprinde
dispoziţii contradictorii, instanţa emitentă, la cererea participanţilor la proces sau a
executorului judecătoresc, dă explicaţii asupra dispozitivului ori omite dispoziţiile contradictorii
fără a modifica cuprinsul hotărîrii, am solicitat de la Judecătoria mun. Bălți explicarea Hotărîrii
Judecătoriei mun. Bălți, fără a modifica cuprinsul hotărîri în privința restabilirii în funcție a Dvs.
La data de 19.03.2019 a fost emisă o Încheiere prin care cererea depusă de Primarul mun.
Bălți privind explicare hotărîrii a fost respinsă. Totodată, Încheierea respectivă poate fi atacată cu
recurs în termen de 15 zile. Atragem atenție asupra faptului că Încheierea dată deja a fost atacată
cu recurs la Curtea de Apel Bălți.
Reieșind din faptul că solicitarea de explicare a hotărîrii din 04.03.2019 pentru executarea
ei, a fost respinsă prin Încheierea din 19.03.2019, și la moment a fost atacată cu recurs,
satisfacerea cererii Dvs nu poate fi satisfăcută pînă la obținerea deciziei irevocabile.
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