
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2019 
Proiect 

 

Cu privire la eliberarea din funcție a directorului  

(administratorului) Înreprinderii Municipale „Direcția  

Reparații și Construcții Drumuri Bălți” dlui Serghei Pcela 

 

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

28.12.2006, art. 2 alin. (2) și art. 9 alin. (7) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, art. 200 alin. (1) și (2) din Codul civil nr. 1107-

XV din 06.06.2002, art. 263 lit. b) din Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003; 

Examinând scrisoarea Consiliului de Administrație al Înreprinderii Municipale „Direcția 

Reparații și Construcții Drumuri Bălți” nr. 03-11/7717 din 21.10.2019 și procesul-verbal nr. 2 din 

07.10.2019 al ședinței organului sus-menționat cu privire la propunerea de eliberare din funcție a 

directorului Înreprinderii Municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” dlui 

Serghei Pcela; 

În legătură cu încălcarea atribuțiilor directorului stabilite în art. 9 alin. (1) lit. d) din  Legea cu 

privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017 și pct. 7.4 din 

Contractul individual de muncă nr. 7/16 din 16.09.2016 manifestată prin neexecutarea deciziei 

Consiliului de Administrație al Înreprinderii Municipale „Direcția Reparații și Construcții 

Drumuri Bălți” cu privire la prezentarea informației și actelor solicitate în pct. 1.3, 2.4 și 3.1 din 

procesul-verbal nr. 1 din 17.08.2019 al ședinței Consiliului de Administrație al Înreprinderii 

Municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”; 

Având în vedere existența unor inacțiuni culpabile ale directorului care nu admit aplicarea 

prevederilor art. 264 din Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003 care se referă la preavizarea și 

achitarea compensației conducătorului unității pentru încetarea contracului individual de muncă 

înainte de termen,- 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se eliberează din funcție directorul (administratorul) Înreprinderii Municipale „Direcția 

Reparații și Construcții Drumuri Bălți” dl Serghei Pcela. 

2.  Se constată încetarea Contractului individual de muncă nr. 7/16 din 16.09.2016 al directorului 

(administratorului) Înreprinderii Municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” 

dlui Serghei Pcela din data de 14.11.2019. 

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

specialitate pentru activități economico-financiare; pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului; pentru drept și disciplină. 
 

 

Preşedintele şedinţei a VII 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                          Irina Serdiuc 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


