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__________________Nr._______________________
La Nr. ____________de la_______________________
Proiect

Către dna -------------str. --------------------mun. Bălți
Petiția Dvs nr. S-738/23 din 05.04.2019 cu privire la stabilirea rolului juriștilor din Direcția
Juridică la fabricarea și adoptarea deciziilor Consiliului municipal Bălți nr. 11/56 și nr. 11/57
din 28.11.2013 și acțiunilor lor ulterioare în judecată, precum și cu privire la crearea unei
comisii speciale pentru examinarea și adoptarea deciziei pe chestiunea dată cu o eventuală
transmitere a materialelor în organele procuraturii, a fost examinată la ședința ____
extraordinară a Consiliului municipal Bălți din „___”_____2019.
În rezultatul examinării petiției Consiliul municipal Bălți informează că potrivit
Regulamentului cu privire la comisia de disciplină, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201
din 11.03.2009 funcționarul public poate fi tras la răspundere disciplinară doar după
examinarea chestiunii în cauză la comisia de disciplină care, în cazul deținerii indicilor că fapta
săvârşită de funcţionarul public poate fi considerată contravenţie sau infracţiune, sesizează
conducătorul autorităţii publice în cadrul căreia este constituită comisia de disciplină respectivă
iar conducătorul este obligat să sesizeze imediat autorităţile competente să soluţioneze cauzele
contravenţionale şi/sau organele de urmărire penală.
De asemenea trebuie de menționat că potrivit art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea privind
administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 59 din Legea cu privire la funcția
publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008 și Regulamentului cu
privire la comisia de disciplină, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009,
organul investit la nivel local cu atribuția de aplicare a sancțiunilor disciplinare față de
funcționarii publici este primarul asistat de comisia de disciplină constituită de el însuși.
Având în vedere că examinarea chestiunii în cauză nu ține de competența consiliului local
petiția Dvs. se respinge ca fiind nefondată.
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