Republica Moldova
CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI
str. Independenţei, 1
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Республика Молдова
СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ
ул. Индепенденцей, 1
МD-3100, м.Бэлць,
Республика Молдова

__________________Nr._______________________
La Nr. ____________de la_______________________

Proiect
Către dl -------------str. ---------- ap. --, mun. Bălți
În temeiul art. 14 din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006, art. 8 alin. (1) din Legea cu privire la petiționare nr. 190-XIII от 19.07.1994 petiția
Dvs înregistrată la Primăria municipiului Bălți nr. G-24/23 din 10.01.2019 și adresată Consiliului
municipal Bălți cu privire la examinarea rolului juriștilor din Direcția juridică în fabricarea și
adoptarea deciziilor Consiliului muicipal Bălți nr. 11/56 și 11/57 din 28.11.2013 și acțiunilor ce
au urmat ale Direcției juridice în judecată, a fost examinată la ședința _____ ordinară a
Consiliului municipal Bălți din „___”_____2019.
În rezultatul examinării petiției Consiliul municipal Bălți informează că potriv art. 59 din
Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008 și
Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 funcționarul public poate fi tras la
răspundere disciplinară doar de către persoana/organul care are competența legală de numire în
funcție după examinarea chestiunii în cauză la comisia de disciplină.
Iar în punctul 61 din Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 se
menționează că în cazul în care comisia de disciplină are indicii că fapta săvârşită de funcţionarul
public poate fi considerată contravenţie sau infracţiune, aceasta sesizează conducătorul autorităţii
publice în cadrul căreia este constituită comisia de disciplină respectivă. Conducătorul autorităţii
publice este obligat să sesizeze imediat autorităţile competente să soluţioneze cauzele
contravenţionale şi/sau organele de urmărire penală.
Având în vedere că examinarea chestiunii în cauză nu ține de competența consiliului local
petiția Dvs se respinge ca fiind nefondată.

Preşedintele şedinţei I
ordinară a Consiliului mun. Bălţi
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