
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

Proiect 

 

Cu privire la examinarea notificării  

Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei  

de Stat nr. 1304/OT1-132 din 30.01.2019 

 

 

În temeiul art. 14 alin. (1), alin. (2) lit. n) din Legea privind administrația publică locală 

nr. 436-XVI din 28.12.2006; 

 Examinând notificarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-

132 din 30.01.2019 privind revizuirea și modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 16/2 

din 27.12.2018 "Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2019", din cauza 

neincluderii în conținutul său a propunerii privind "scutirea de impozite și taxe locale pe termen 

un an agenților economici noi înregistrați în mun. Bălți ce își desfășoară activitatea sa primul 

an", pentru care au votat 17 consilieri; 

 Având în vedere că decizia contestată, inclusiv propunerea consilierilor de a 

modifica partea de cheltuieli a bugetului mun. Bălți, a fost aprobată în conformitate cu procedura 

stabilită de alin. (4) al art. 19 din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006, care reglementează faptul că "deciziile privind aprobarea bugetului local, 

administrarea bunurilor proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), stabilirea 

cuantumului taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităţilor şi amenajării 

teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate se adoptă cu 

votul majorităţii consilierilor aleşi". 

 Luînd în considerație imposibilitatea de a aplica analogia legii în această situație, 

propusă de Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, astfel, încât prevederile alin. (2) al 

articolului 83 din Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului 

Parlamentului, care stipulează că "amendamentele la proiectul de lege constituţională se aprobă 

prin votul majorităţii deputaţilor prezenţi" trebuie să fie aplicate cu respectarea completitudinii 

logice a cerințelor prevăzute de alin. (2) al art. 82 ”În a doua lectură pot fi dezbătute şi supuse 

votului doar amendamentele depuse în scris şi semnate de cel puţin 5 deputaţi. Amendamentele 

nu pot viza introducerea unor elemente ce nu sînt prezente în proiectul avizat de Curtea 

Constituţională şi pot ţine doar de: 

a) redactarea textului; 

b) modificări care nu afectează esenţa prevederilor propuse de autor; 

c) omiterea unor articole sau părţi de articole, dacă aceasta nu afectează esenţa 

proiectului”. 

 Eliminând, de asemenea, posibilitatea de a aplica analogia legii în cadrul articolului 59 din 

Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului 

(”Amendamentele se prezintă sub formă de modificare a cuprinsului punctelor, alineatelor, 

articolelor, sub formă de completare a proiectului cu articole noi sau de propuneri de excludere 

a unor cuvinte, puncte, alineate sau articole din proiect”), deoarece propunerile consilierilor 

menționate în notificare se referă la reduceri cheltuierilor bugetare și nu au fost însoțite de avizul 

Direcției generale financiar-economice a primăriei și, în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) 

și alineatul (2) din Regulamentul menționat anterior, propunerile sau amendamentele la 

proiectele de acte legislative care atrag majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare se remit 

Guvernului spre avizare, și ”avizul Guvernului este obligatoriu, conform prevederilor art.131 



din Constituţie, la proiectele de acte legislative şi la propunerile legislative sau la 

amendamentele care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau a 

împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare”, - 
 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se respinge notificarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-132 

din 30.01.2019 privind revizuirea și modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 

16/2 din 27.12.2018 "Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2019" 

ca fiind nefondată. 

2. Secretarul Consiliului municipal Bălți dna I. Serdiuc va aduce la cunoștința Oficiului 

Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat prezenta decizie. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru drept și disciplină. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a I 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

 


