
  Republica Moldova                         Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                 МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                    
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

 

din 26.07.2018 

 

 

 

 

Cu privire la crearea comisiei privind 

verificarea contrasemnării și implementării 

deciziilor Consiliului municipal Bălți 

 

În conformitate cu art. 14 din Legea Republicii Moldova privind administrația publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Hotărîrea Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009 privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public, luînd în considerare numeroasele presupuse încălcări 

grave ale legislației Republicii Moldova de către secretarul Consiliului municipal Bălți, 

exprimate prin faptul că nu a informat Consiliul privind deciziile Consiliului municipal 

nesemnate, fapt confirmat de hotărîrea Judecătoriei mun. Bălți pe dosarul nr. 3-217/17 din 26 

martie 2018, semnarea și transmiterea pentru executarea deciziilor Consiliului municipal Bălți 

adoptate la 17 aprilie 2018, cu încălcarea procedurii prevăzute în partea 2) a art. 19 din Legea 

RM privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 (scrisoare de serviciu a 

șefului DJ din 17.04.2018.), – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se crează comisia privind verificarea contrasemnării și implementării deciziilor Consiliului 

municipal Bălți în următoarea componență:  

Iordan Serghei - președintele comisiei 

Ghițu Vlad - secretarul comisiei 

Pasat Dmitri - membrul comisiei 

Balan Serghei - membrul comisiei 

Cojuhari Iuri - membrul comisiei 

Candidați în membri: 

Vacarciuc Vadim - candidat în membrul comisiei 

Zagrudnaia Ludmila - candidat în membrul comisiei 

Buceațchi Pavel - candidat în membrul comisiei. 

2. Se stabilește mandatul membrilor comisiei pentru perioada 3 luni. 

3. La expirarea mandatului membrilor comisiei, președintele comisiei va raporta Consiliului 

municipal Bălți despre neconformitățile depistate în cadrul lucrului comisiei. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru drept şi disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi               Pavel Buceațchi 

 

Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului mun. Bălţi           Ludmila Dovgani 

 


