
  Republica Moldova                             Республика Молдова   

   CONSILIUL                   СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                   МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. ______ 

din ________ 2018 
 

Proiect 

„Cu privire la examinarea notificării  

Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei  

de Stat nr. 1304/OT1-225 din 15.03.2018” 

 

În temeiul art. 14 alin. (3), 68 alin. (4) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006; 

Examinând notificarea Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-225 din 

15.03.2018 privind abrogarea deciziilor Consiliului mun. Bălţi nr. 3/25 din 08.02.2018 „Cu 

privire la alegerea dlui Ghenadie Şmulschii în funcţia de viceprimar al municipiului Bălţi” şi nr. 

3/26 din 08.02.2018 „Cu privire la alegerea dlui Nicolai Grigorişin în funcţia de viceprimar al 

municipiului Bălţi”; 

Având în vedere că deciziile contestate au fost adoptate în temeiul art. 14 alin. (2) lit. t), art. 

31 alin. (1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, potrivit 

cărora consiliul local alege, la propunerea primarului viceprimarul (viceprimarii) în condiţiile 

prezentei legi, propunerea primarului de înaintare la funcţiile de viceprimari a avut loc în 

perioada cînd primarul se afla în deplasare şi candidaturile urmau să fie înaintate de către 

persoana care exercita interimatul funcţiei de primar,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se admite notificarea Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-225 din 

15.03.2018 privind abrogarea deciziilor Consiliului mun. Bălți nr. 3/25 din 08.02.2018 „Cu 

privire la alegerea dlui Ghenadie Șmulschii în funcția de viceprimar al municipiului Bălți” și nr. 

3/26 din 08.02.2018 „Cu privire la alegerea dlui Nicolai Grigorișin în funcția de viceprimar al 

municipiului Bălți” ca fiind nefondate. 

2. Se abrogă decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 3/25 din 08.02.2018 „Cu privire la alegerea dlui 

Ghenadie Şmulschii în funcţia de viceprimar al municipiului Bălţi” 

3. Se abrogă decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 3/26 din 08.02.2018 „Cu privire la alegerea dlui 

Nicolai Grigorişin în funcţia de viceprimar al municipiului Bălţi” 

4. Secretarul Consiliului mun. Bălţi dna I. Serdiuc va comunica prezenta decizie Oficiului 

Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru drept şi disciplină; pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi 

protecţia mediului şi activitate financiar-economică. 

 

Preşedintele şedinţei XI       

extrordinare a Consiliului mun. Bălţi                  

   

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi      Irina Serdiuc 



 

Notă explicativă 

la proiectul de decizie al Consiliului municipal Bălți 

„Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi                                                                       

al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-225 din 15.03.2018” 

 

 

Proiectul de decizie a fost elaborat în baza alin. (3) al art. 14, alin. (4) al art. 68 din Legea nr. 

436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea cu privire la contenciosul 

administrativ nr. 1304/OT1-225 din 03.15.2018, luînd în considerare abrogarea deciziilor 

Consiliului municipal Bălți nr. 3/25 din 08.02.2018 „Cu privire la alegerea domnului Ghenadie 

Șmulschii în funcția de viceprimar al mun. Bălți“ și numărul 3/26 de 08.02.2018, „Cu privire la 

alegerea domnului Nicolae Grigorișin în funcția de viceprimar al mun. Bălți", luînd în 

considerare faptul că proiectul de decizie propus de către Primarul interimar al mun. Bălți nu a 

întrunit suficiente voturi pentru aprobare, o parte din consilieri ai Consiliului municipal Bălți 

propun să examineze în cadrul ședinței Consiliului municipal Bălți acest proiect de decizie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 
 

 

 

 


