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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

 

 

 

Proiect 

Cu privire la examinarea cererii  

dlui Serghei Pcela din 13.12.2019 

 

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

28.12.2006; 

Examinând cererea dlui Serghei Pcela din 13.12.2019, înregistrată la Instituția Primarului 

municipiului Bălți sub nr. P-2470/23 din 17.12.2019 și adresată Consiliului municipal Bălți, cu 

privire la anularea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 7/6 din 14.11.2019 „Cu privire la 

eliberarea din funcție a directorului (administratorului) Întreprinderii Municipale „Direcția 

Reparații și Construcții Drumuri Bălți” dlui Serghei Pcela” și repararea prejudiciului; 

Având în vedere că decizia contestată a fost adoptată cu respectarea competenței și 

procedurilor stabilite în 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 potrivit 

cărora consiliul local poate să elibereze din funcție administratorul întreprinderii municipale la 

propunerea consiliului de administrație/autorității executive cu sau fără invocarea cărorva 

temeiuri iar în cazul existenței temeiurilor eliberarea din funcție a conducătorului are loc fără 

preavizare și fără achitarea compensației; 

Ținând cont de faptul că potrivit art. 200 alin. (2) și (3) din Codul civil nr. 1107-XV din 

06.06.2002 dispoziţiile legislaţiei muncii nu pot fi invocate pentru a contesta hotărârea de 

eliberare din funcţie a administratorului care poate să conteste doar temeiul nu și hotărârea de 

eliberare din funcţie, 

 

                                             Consiliul municipal Balti DECIDE: 

 

1. Se respinge cererea dlui Serghei Pcela din 13.12.2019 cu privire la anularea deciziei 

Consiliului municipal Bălți nr. 7/6 din 14.11.2019 „Cu privire la eliberarea din funcție a 

directorului (administratorului) Întreprinderii Municipale „Direcția Reparații și 

Construcții Drumuri Bălți” dlui Serghei Pcela” și repararea prejudiciului ca fiind 

neîntemeiată. 

2. Secretarul Consiliului municipal Bălți va comunica prezenta decizie dlui Serghei Pcela. 

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 II 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

 


