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Către dl Igor Gordaș 

 mun. Bălți,  

str. Bulgară, 148/2 

          

În temeiul art. 14 alin. (3) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-ХVI din 

28.12.2006, art. 8 alin. (1) din Legea cu privire la petiționare nr. 190-XIII din 19.07.1994, 

petiția Dvs, înregistrată la instituția Primarului mun. Bălți sub nr. G-892/23 din 04.05.2018 și 

adresată Consiliului mun. Bălți, cu privire la investigarea mersului executării hotărârii 

judecătorești privind anularea deciziilor Consiliului mun. Bălți nr. 11/56 și nr. 11/57 din 

28.11.2013, a fost examinată la  ședința ______ a Consiliului mun. Bălți din 

,,____”___________ 2018. 

 

Urmare a examinării petiției Consiliul mun. Bălți informează că prin Hotărârea Judecătoriei 

Bălți din 14.12.2015 (nr. 3-1001/2015), devenită definitivă în baza deciziei Curții de Apel Bălți 

din 19.09.2017 (nr. 3a-100/2017) și irevocabilă în baza încheierii Curții Supreme de Justiție 

din 24.01.2018 (nr. 3ra-4/18), deciziile Consiliului mun. Bălți nr. 11/56 și nr. 11/57 din 

28.11.2013 au fost anulate. 

Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000 

actul administrativ anulat, în tot sau în parte, încetează a produce efecte juridice din momentul 

în care hotărârea instanţei de contencios administrativ devine irevocabilă. 

În conformitate cu norma juridică citată supra hotărârea Judecătoriei Bălți din 14.12.2015 

privind anularea deciziilor Consiliului mun. Bălți nr. 11/56 și nr. 11/57 din 28.11.2013 a fost 

executată în data de 24.01.2018, adică în ziua în care hotărârea judecătorească a devenit 

irevocabilă. 

În acest context trebuie de menționat că prevederile art. 29 alin. (1) din Legea 

contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000 prevalează asupra prevedrilor art. 255 

și 394 din Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30.05.2003 potrivit cărora hotărârea 

judecătorească se execută, în modul stabilit de lege, după ce rămâne definitivă, cu excepţia 

cazurilor de executare imediată după pronunţare iar decizia instanţei de apel rămâne definitivă 

în momentul pronunţării şi se execută conform prevederilor prezentului cod şi ale altor legi.  

Aceasta reiese din prevederile art. 34 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 

793-XIV din 10.02.2000 în care se menționează că dispoziţiile prezentei legi se completează 

cu prevederile Codului de procedură civilă ceia ce înseamnă că în cazul divergențelor dintre 

normele juridice ale celor două acte normative la examinarea proceselor de judecată în 

procedura contenciosului administrativ prioritate au normele juridice din Legea contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000. 

Faptul că hotărârea judecătorească urma a fi executată nu mai devreme de data de 

24.01.2018 se confirmă și prin prevederile art. 32 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000 în care se statuează următoarele: 

„(1) Instanţa de contencios administrativ care a adoptat hotărârea în fond, în termen de 3 

zile de la data la care hotărârea devine irevocabilă, trimite o copie a hotărârii pârâtului pentru 



executare şi alta – instanţei de drept comun de la sediul pârâtului pentru controlul executării 

hotărârii şi, în caz de necesitate, pentru executare silită. 

(2) Hotărârea se execută în termenul stabilit în dispozitivul ei, iar în cazul în care termenul 

nu este stipulat – în cel mult 30 de zile de la data la care hotărârea devine irevocabilă.” 

Astfel, reieșind din prevederile legislației în vigoare hotărârea Judecătoriei Bălți din 

14.12.2015 (nr. 3-1001/2015) urma a fi executată nu în data de 19.09.2017 când a devenit 

definitivă ci începând cu data de 24.01.2018 când a devenit irevocabilă. 

Având în vedere cele menționate Consiliul mun. Bălți n-a identificat careva încălcări în 

procesul executării hotărârii Judecătoriei Bălți din 14.12.2015 și Vă comunică că legislația în 

vigoare nu prevede pentru consiliul local așa atribuții ca organizarea și efectuarea investigației 

mersului executării hotărârilor judecătorești cu remiterea materialelor la Procuratură sau altor 

organe competente. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi        
  

 

 

 

Executor: Specialist principal Direcție Juridică 

                Oleg Leahu, tel. 023154635 

 

 

  

























 


