Proiect
LEGE
privind statutul municipiului Bălţi
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege dezvoltă prevederile art. 109 alin. (1) şi (2) din Constituţia
Republicii Moldova şi reglementează principiile şi atribuţiile autorităţilor
administraţiei publice ale municipiului Bălţi, bazele şi garanţiile juridice,
economice, financiare ale acestora, precum şi relaţiile dintre organele de stat şi
autorităţile administraţiei publice ale municipiului Bălţi.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
1) administraţie publică locală – totalitatea autorităţilor publice locale
constituite, în condiţiile legii, pentru promovarea intereselor generale ale
locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale;
2) autorităţi ale administraţiei publice municipale– autorităţi publice, luate în
ansamblu, care sunt constituite şi activează pe teritoriul municipiului Bălţi pentru
promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor locuitorilor municipiului Bălţi;
3) consiliu local – autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii
administrativ-teritoriale de nivelul întâi, aleasă în vederea soluţionării problemelor
de interes local;
4) Consiliul municipal Bălţi – autoritate reprezentativă şi deliberativă a
populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, aleasă în vederea
soluţionării problemelor de interes municipal. În teritoriul oraşului Bălţi Consiliul
municipal Bălţi exercită atribuţiile autorităţii reprezentative şi deliberative locale
de nivelul întâi.
5) primar – autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativteritoriale şi autoritate executivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat. În teritoriul oraşului Bălţi Primarul municipiului
Bălţi exercită atribuţiile autorităţii reprezentative şi executive locale de nivelul
întâi.
6) primărie – structură funcţională care asistă primarul în exercitarea
atribuţiilor sale legale.
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Articolul 2. Organizarea administrativ-teritorială a municipiului Bălţi
(1) Municipiul Bălţi (în continuare – municipiu), în calitate de unitate
administrativ-teritorială de nivelul al doilea, este persoană juridică de drept public
şi deţine în proprietate, în conformitate cu legea, un patrimoniu care este separat de
proprietatea statului şi a altor unităţi administrativ-teritoriale. În componenţa
municipiului intră unităţile administrativ-teritoriale autonome satele Elizaveta şi
Sadovoe.
(2) Unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întâi sunt incluse în
componenţa municipiului prin Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
(3) Municipiul Bălţi este un centru politic, administrativ, cultural, spiritual,
istoric, ştiinţific şi educaţional regional din nordul Republicii Moldova.
Articolul 3. Autorităţile administraţiei publice ale municipiului Bălţi
(1) Administrarea publică a municipiului Bălţi se realizează de către Consiliul

municipal Bălţi (în continuare – consiliu municipal), consiliile săteşti, ca autorităţi
reprezentative şi deliberative ale populaţiei municipiului Bălţi, şi de către Primarul
municipiului Bălţi (în continuare – primar), primarii satelor, ca autorităţi
reprezentative şi executive.
(2) Consiliul municipal şi primarul exercită competenţe şi atribuţii specifice
autorităţilor publice locale de nivelul întîi în teritoriul oraşului Bălţi şi de nivelul al
doilea – în raporturile cu satele din componenţa municipiului.
Articolul 4. Autonomia locală şi raporturile dintre autorităţile publice ale
municipiului
(1) Autorităţile publice ale municipiului beneficiează de autonomie locală
consfinţită de Constituţie şi de legislaţia în vigoare.
(2) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice ale municipiului şi
cele ale satelor (comunelor) din componenţa acestuia se întemeiază pe principiile
autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor
comune.
(3) Autorităţile centrale şi cele locale, la fel ca şi autorităţile publice de nivelul
întâi şi autorităţile publice de nivelul al doilea din municipiul Bălţi, nu se află în
raporturi de subordonare.
(4) Autorităţile administraţiei publice centrale nu pot delega competenţe
autorităţilor administraţiei publice municipale, inclusiv de realizare a politicii de
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stat, fără alocarea de surse financiare, necesare pentru a se acoperi costul realizării
competenţelor respective.
(5) Autorităţile administraţiei publice de nivelul al doilea, delegând
competenţe autorităţilor administraţiei publice de nivelul întâi în cadrul
municipiului, vor aloca în mod obligatoriu surse financiare, necesare pentru a se
acoperi costul realizării competenţelor respective.
(6) Consiliul municipal Bălţi are următoarele categorii de competenţe:
a) competenţele delegate se realizează în modul prevăzut de lege sau de
Guvern;
b) competenţele legale se realizează în conformitate cu legislaţia;
c) competenţele asumate benevol nu pot să contravină competenţelor delegate
sau celor stabilite prin lege şi se realizează în limitele alocaţiilor din bugetul
municipal.

Capitolul II
CONSILIUL MUNICIPAL
Articolul 5. Structura Consiliului municipal Bălţi
(1) Consiliul municipal Bălţi este constituit din 35 de consilieri, aleşi pe baza
pluralismului politic în condiţiile Codului electoral, şi se consideră constituit legal
în cazul alegerii a nu mai puţin de două treimi din numărul consilierilor stabilit de
lege.
(2) Organizarea şi funcţionarea Consiliului municipal Bălţi se reglementează
de prezenta lege, de prevederile referitoare la
organizarea şi funcţionarea
consiliilor locale şi raionale ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală şi ale Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr.457-XV din 14
noiembrie 2003, precum şi de Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea
Consiliului municipal Bălţi.
(3) Pentru a-şi organiza activitatea, consiliul municipal formează comisii
consultative de specialitate, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului municipal Bălţi.
Articolul 6. Competenţele consiliului municipal
(1) Consiliul municipal realizează următoarele competenţe:
3

1) în domeniul organizării activităţii proprii:
a) îşi aprobă Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea;
b) alege din rândul consilierilor preşedintele şedinţei consiliului municipal;
c) alege, la propunerea primarului, viceprimarii, precum şi îi eliberează din
funcţie, în condiţiile prezentei legi şi ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală;
d) numeşte, în bază de concurs desfăşurat în condiţiile Legii nr.158-XVI din 4
iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, secretarul
consiliului;
e) modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu
ale secretarului, deleagă primarului competenţa evaluării performanţelor lui
profesionale;
f) aprobă rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale secretarului;
g) deleagă primarului competenţe, care nu sunt exclusiv proprii prin lege;
2) în domeniul managementului strategic al municipiului:
a) aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică a
municipiului;
b) aprobă planul urbanistic general al municipiului, precum şi planurile de
amenajare a teritoriului;
c) aprobă limitele admisibile de utilizare a resurselor naturale de interes local,
programe de regenerare şi de protecţie a mediului;
d) administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale
municipiului;
e) decide asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi
colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în
scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;
f) decide stabilirea de legături de colaborare, cooperare, inclusiv
transfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate;
g) audiază conducătorii întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor care
furnizează servicii şi lucrări în interesul public al municipiului. Conducătorii în
cauză vor prezenta informaţiile şi datele solicitate, cu excepţia celor cu acces
limitat conform legii;
h) aprobă regulamente şi instrucţiuni privind punerea în aplicare a legii,
inclusiv în domeniul comerţului, alimentaţiei publice, publicităţii, transportului,
deservirii sociale, ordinii publice, securităţii muncii, restituirea proprietăţii
municipale;
i) decide amplasarea obiectelor comerciale şi necomerciale, cu impact asupra
normelor de urbanism;
j) aprobă nomele de acumulare şi administrare a deşeurilor;
k) emite adresări organelor administraţiei publice centrale, în chestiuni de
interes local, care urmează a fi examinate în cel mult 30 zile;
3) în domeniul controlului administrativ:
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a) decide efectuarea auditului intern;
b) audiază reprezentanţii administraţiei asupra executării documentelor
privind managementul strategic;
c) propune primarului destituirea din motive întemeiate, a conducătorilor de
subdiviziuni, servicii şi întreprinderi municipale, înaintează vot de neîncredere;
d) aprobă planurile propuse de primar privind lucrările de proiectare,
construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în
condiţiile Legii nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuinţe, a altor unităţi
economice, sociale, comunale şi de agrement de interes municipal;
e) aprobă, la propunerea primarului, constituirea, reorganizarea şi lichidarea
instituţiilor publice şi întreprinderilor de interes municipal, participarea la
constituirea societăţilor comerciale, asigurând funcţionarea lor normală, în limitele
competenţelor şi subvenţiilor prevăzute în bugetul respectiv;
f) acordă acoperire financiară, înfiinţează, reorganizează şi lichidează, la
propunerea primarului, instituţiile de învăţământ antepreşcolar, preşcolar, de
învăţământ primar, gimnazial, liceal, special şi extraşcolar;
4) în domeniul administrării bunurilor proprietate municipală şi a finanţelor
publice:
a) aprobă bugetul municipal, precum si modificarea lui, relaţiile lui cu
bugetele satelor din componenţa municipiului, modul de utilizare a fondului de
rezervă, nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată efectuate şi/sau prestate
de către autorităţile/instituţiile bugetare şi mărimea tarifelor aferente acestora;
aprobă împrumuturile şi rapoartele privind executarea bugetului municipal
conform Legii nr.181 din 25 iulie 2914 privind finanţele publice şi
responsabilităţile bugetar-fiscale, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind
finanţele publice locale şi Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală;
b) exercită drepturile de proprietar ale bunurilor proprietate municipală;
c) aprobă, la propunerea primarului şi în limitele competenţelor sale,
cuantumul impozitelor şi taxelor locale, modificarea acestora, acordarea de
facilităţi pe parcursul anului bugetar;
d) administrează şi efectuiază controlul asupra impozitelor şi taxelor locale,
modul şi termenele de plată a acestora;
e) decide darea în administrare, comodat, concesionare, arendă ori în
locaţiune a bunurilor domeniului public al municipiului, precum şi a serviciilor
publice de interes local, acordarea facilităţilor, în condiţiile legii;
f) decide vânzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă, în locaţiune
ori în comodat, a bunurilor domeniului privat al municipiului, în condiţiile legii;
g) aprobă în condiţiile legii, norme specifice şi tarife pentru instituţiile publice
din subordine şi serviciile publice de interes local;
h) decide, în condiţiile legislaţiei în vigoare, tăierea, defrişarea arborilor şi
arbuştilor din spaţiile verzi proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale
şi/sau strămutarea lor;
5

i) decide înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, organizează serviciile
publice de gospodărie comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor
bugetare, stabileşte regulile de asigurare a curăţeniei în localitate;
j) decide, în condiţiile legii, înfiinţarea întreprinderilor municipale şi
societăţilor comerciale sau participarea la capitalul statutar al societăţilor
comerciale;
k) decide, în condiţiile legii, conjugarea eforturilor cu alte autorităţi ale
administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi
asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, reprezentanţele altor state sau localităţi
din alte state, în scopul realizării unor acţiuni sau sarcini de interes comun;
l) aprobă, la propunerea primarului, organigrama şi statele primăriei, ale
structurilor şi serviciilor publice din subordine, precum şi cuantumul premiului
anual a angajaţilor cu funcţie de demnitate publică;
m) aprobă simbolica unităţii administrativ-teritoriale, atribuie sau schimbă
denumirile de străzi, pieţe, parcuri şi scuaruri, stabileşte data celebrării hramului
localităţii respective, conferă cetăţenilor Republicii Moldova şi celor străini cu
merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al municipiului, în condiţiile legii.
(2) Prevederile referitoare la organizarea şi funcţionarea consiliilor locale şi
raionale din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală se vor aplica în mod corespunzător Consiliului municipal Bălţi,
ţinându-se cont de dispoziţiile prezentei legi.
Articolul 7. Şedinţele consiliului municipal
(1) Consiliul municipal se convoacă în şedinţe ordinare lunare, cu excepţia
primei şedinţe, de către primar ori interimarul său, care dispun de vot consultativ.
(2) Consiliul municipal se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de
zi propusă şi proiectele de decizii anexate, ori de câte ori este necesar, la cererea
primarului ori a interimarului său, ori a cel puţin o treime din numărul consilierilor
aleşi.
(3) Dispoziţia primarului ori a interimarului său privind convocarea
consiliului municipal se emite cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa ordinară şi cu
cel puţin 3 zile înainte de şedinţa extraordinară.
(4) În baza dispoziţiei privind convocarea consiliului municipal, fiecărui
consilier i se expediază o înştiinţare, în care se indică ordinea de zi, data, ora şi
locul desfăşurării şedinţei şi modul de luare de cunoştinţă cu proiectele de decizii.
Înştiinţarea va fi semnată de secretarul consiliului municipal.
(5) Dacă primarul ori interimarul său refuză convocarea consiliului municipal
în şedinţă extraordinară, iniţiată de un grup de cel puţin o treime din consilierii
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aleşi, acesta este în drept să convoace de sine stătător consiliului municipal în
şedinţă extraordinară conform Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală.
(6) În caz de necesitate, primarul ori interimarul său convoacă consiliul
municipal în şedinţă urgenţă.
(7) Şedinţa consiliului municipal este publică şi durează până la examinarea
tuturor întrebărilor incluse în ordinea de zi. Şedinţa consiliului municipal poate fi
întreruptă la decizia consiliului municipal sau în cazurile prevăzute de lege, sau de
Regulamentul consiliului.
Articolul 8. Adoptarea deciziilor de către consiliul municipal
(1) Şedinţa consiliului municipal, cu excepţia celei de constituire, este
deliberativă dacă la ea participă cel puţin jumătate din consilieri.
(2) Deciziile consiliului municipal se adoptă cu votul majorităţii consilierilor
municipali prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul
consiliului prevede un număr mai mare de voturi. În cazul parităţii de voturi, nu se
adoptă nicio decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.
(3) Deciziile sunt semnate de preşedintele şedinţei şi se contrasemnează de
secretarul consiliului municipal. În cazul în care preşedintele şedinţei este în
imposibilitate de a semna deciziile, acestea vor fi semnate de persoana
împuternicită de consiliul municipal.
Articolul 9. Secretarul consiliului municipal
(1)

Secretarul consiliului municipal este şi secretar al primăriei.

(2) Funcţia de secretar se ocupă prin concurs, desfăşurat în condiţiile Legii
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public. În funcţia de secretar se va numi persoana licenţiată în drept sau în
administraţie publică.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică doar în cazul vacanţei funcţiei de secretar.
Vacanţa intervine în cazul demisiei, decesului sau eliberării din funcţie a persoanei
care a ocupat-o în temeiurile şi în condiţiile prevăzute de Legea nr.158-XVI din 4
iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
(4) Secretarul consiliului municipal beneficiază de stabilitate în funcţie şi cade
sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public.
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(5) Eliberarea din funcţia de secretar se efectuează în condiţiile legii la
propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor aleşi prin decizia
consiliului municipal adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi.
(6) Pe perioada absenţei secretarului, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de un
alt funcţionar public al primăriei desemnat de consiliul municipal.
Articolul 10. Atribuţiile secretarul consiliului municipal
(1) Secretarul consiliului municipal exercită următoarele atribuţii de bază:
a) asigură informarea în mass-media şi pe pagina oficială despre convocarea
consiliului municipal;
b) participă la şedinţele consiliului municipal;
c) oferă avize la proiectele deciziilor consiliului municipal şi este responsabil
pentru legalitatea acestora, contrasemnează deciziile;
d) asigură buna funcţionare a consiliului municipal şi a primăriei;
e) asigură buna decurgere a lucrărilor de secretariat;
f) pregăteşte materiale la chestiunile puse în dezbaterea consiliului municipal;
g) timp de 5 zile, dacă legea nu dispune altfel, informează organele şi
persoanele interesate şi le remite acte emise de consiliul municipal şi primar;
h) asigură desfăşurarea consultărilor publice asupra proiectelor de decizii ale
consiliului municipal şi proiectelor de dispoziţii cu caracter normativ ale
primarului şi informează populaţia despre deciziile adoptate şi dispoziţiile emise;
i) primeşte şi ţine corespondenţa;
j) eliberează extrase sau copii de pe orice document din arhiva consiliului
municipal, cu excepţia documentelor care conţin informaţii cu acces limitat în
conformitate cu legea;
k) păstrează ştampila şi, în caz de necesitate, capsează documentele cu
ştampila;
l) acordă ajutorul necesar consilierilor şi comisiilor de profil ale consiliului
municipal;
m) consultă secretarii consiliilor locale din componenţa municipiului asupra
problemelor de organizare şi funcţionare a consiliilor.
(2) Secretarul exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege sau puse în sarcina sa
de către consiliul municipal şi/sau primar.
Articolul 11. Dizolvarea consiliului municipal
Consiliul local poate fi dizolvat înainte de expirarea mandatului în
circumstanţele şi în condiţiile prevăzute de Codul electoral şi de Legea nr.436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.
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CAPITOLUL III
PRIMARUL ŞI APARATUL SĂU
Articolul 12. Primarul şi aparatul său
(1) În calitate de primar poate fi ales un cetăţean al Republicii Moldova, cu
drept de vot, care a împlinit vârsta de 25 de ani, are capacitate deplină de exerciţiu,
are studii medii de specialitate sau studii superioare şi nu este în incompatibilitate
cu funcţia publică.
(2) Primarul este autoritatea reprezentativă a populaţiei municipiului Bălţi şi
autoritatea executivă a consiliului municipal Bălţi şi, în limitele competenţei sale,
efectuează administrarea operativă a treburilor publice ale municipiului,
coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice municipale.
(3) Primarul reprezintă consiliului municipal Bălţi în relaţiile acestuia cu alte
autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi de peste hotare, precum
şi în instanţele de judecată, în condiţiile legii.
(4) Aparatul primarului este organ colegial, cu funcţii consultative, constituit
din viceprimari, secretarul consiliului şi conducătorii subdiviziunilor primăriei,
care conform statelor de personal sunt în subordinea nemijlocită a primarului.
(5) Primarul promovează de sine stătător şi sub propria răspundere politica de
personal, de asemenea, la discreţia sa, numeşte conducătorii întreprinderilor şi
instituţiilor municipale.
Articolul 13. Competenţele primarului municipiului Bălţi
(1) Primarul asigură activitatea autorităţii executive de exercitare a
împuternicirilor administraţiei publice locale pe teritoriul municipiului Bălţi. În
activitatea sa primarul emite dispoziţii executorii, le modifică, le revocă sau le
suspendă, precum şi verifică, modifică, suspendă sau anulează actele
administrative emise de organele din subordine, în limitele competenţei.
(2) Pe lângă atribuţiile prevăzute de Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, primarul mai exercită următoarele funcţii:
1) în domeniul administrării serviciilor municipale:
a) conduce activitatea primăriei;
b) elaborează şi prezintă spre aprobare consiliului municipal Regulamentul
privind constituirea şi funcţionarea primăriei;
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c) stabileşte atribuţiile viceprimarilor şi le deleagă exercitarea unor atribuţii
ce îi revin;
d) elaborează şi prezintă spre aprobare consiliului municipal organigrama şi
statele primăriei;
e) numeşte în funcţie şi suspendă raporturile de serviciu sau de muncă cu
conducătorii subdiviziunilor, serviciilor şi întreprinderilor municipale subordonate
autorităţii administraţiei publice locale, cu personalul primăriei, stabileşte
atribuţiile lor, conduce şi controlează activitatea lor, contribuie la formarea iniţială,
profesională şi reciclarea acestora;
f) asigură controlul implementării programelor de dezvoltare a serviciilor
prestate populaţiei;
g) formează comisii şi grupuri de lucru pentru diferite chestiuni de interes
municipal, conduce activitatea lor;
h) administrează, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice
locale; asigură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţilor de tutelă şi
curatelă, contribuie la executarea măsurilor privind protecţia socială şi ajutorul
social;
i) deleagă angajaţii Primăriei şi conducătorii organizaţiilor şi instituţiilor
municipale în deplasări în interes de serviciu;
2) în domeniul asigurării tehnice şi administrative a activităţii consiliului
municipal:
a) asigură elaborarea proiectelor de decizii ale consiliului municipal şi
expertiza lor juridică, economică şi de oportunitate, după caz;
b) asigură participarea reprezentanţilor primăriei, ai serviciilor publice
municipale la şedinţele consiliului municipal şi ale comisiilor lui permanente;
c) asigură elaborarea strategiilor, prognozelor, planurilor şi programelor de
dezvoltare social-economică a municipiului, planurilor urbanistice şi planurilor de
amenajare a teritoriului, programelor de ocupare a forţei de muncă;
d) asigură elaborarea programelor de dezvoltare şi modernizare a bunurilor
proprietate municipală;
e) asigură asistenţa tehnică, informaţională şi administrativă a activităţii
consiliului municipal;
f) convoacă, în condiţiile legii, şedinţele ordinare, extraordinare şi urgente
ale consiliului municipal şi participă la ele;
3) în domeniul reglementării normative a activităţii persoanelor fizice şi
juridice desfăşurate pe teritoriul municipiului Bălţi:
a) emite dispoziţii care reglementează volumul serviciilor oferite şi modul de
prestare a lor în limitele bugetului municipal aprobat de consiliul municipal şi în
condiţiile legislaţiei în vigoare;
b) emite dispoziţii privind administrarea, deservirea şi construcţia imobilelor
din fondul locativ municipal, privind întreţinerea infrastructurii şi reţelelor
inginereşti aferente;
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c) eliberează autorizaţii şi permisiuni pentru desfăşurarea anumitor activităţi;
d) emite dispoziţii privind serviciile cu plată prestate de structuri şi
întreprinderi municipale, cu excepţia celor aprobate de alte structuri şi instituţii;
e) aprobă regulamente interne privind constituirea
şi
funcţionarea
structurilor primăriei şi a comisiilor de specialitate, privind dezbaterea
documentelor, privind ţinerea lucrărilor de secretariat şi manipularea actelor
administrative în cadrul procesului administrativ intern;
f) asigură înregistrarea şi evidenţa troleibuzelor, bicicletelor cu motor,
maşinilor şi vehiculelor autopropulsate, utilizate la lucrările de construcţie a
drumurilor, care nu se supun înregistrării, precum şi a mijloacelor de transport cu
tracţiune animalieră în conformitate cu regulamentul-tip aprobat de Guvern;
g) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele
obiectelor şi serviciilor publice de interes local pentru realizarea proiectelor de
parteneriat public-privat;
h) asigură monitorizarea şi controlul punerii în aplicare a proiectelor de
parteneriat public-privat, în care autoritatea administraţiei publice locale participă
în calitate de partener public;
i) asigură controlul asupra publicităţii stradale şi exterioare;
j) asigură controlul asupra activităţii în pieţe, iarmaroace, parcuri, spaţii
verzi, locuri de odihnă şi agrement, comerţ ambulant şi întreprinde măsuri pentru
funcţionarea lor normală în cadrul legal;
k) asigură controlul asupra legalităţii activităţii obiectelor comerciale şi
necomerciale, coordonează amplasarea lor, în limitele competenţei;
l) controlează şi coordonează activitatea agenţiilor, instituţiilor în domeniul
sănătăţii publice, publice şi private, inclusiv farmaciilor, din municipiu;
4) în domeniul administrării bunurilor proprietate municipală:
a) răspunde, în limitele competenţei sale,
pentru inventarierea şi
administrarea bunurilor domeniului public şi ale celui privat ale municipiului;
b) asigură controlul administrării operative a bunurilor proprietate municipală
în conformitate cu prevederile programului de dezvoltare a proprietăţii municipale;
c) asigură controlul executării şi auditul contractelor de dare în administrare,
de concesionare, de dare în arendă, comodat ori în locaţiune a bunurilor
domeniului public sau privat ale municipiului, precum şi a serviciilor publice de
interes local;
d) asigură controlul înstrăinării (vânzare, privatizare) a bunurilor domeniului
public sau privat ale municipiului;
e) asigură controlul lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi
modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile legislaţiei cu
privire la locuinţe, a altor unităţi economice, sociale, comunale şi de agrement de
interes municipal;
f) prezintă spre aprobare consiliului municipal proiectele de decizii privind
înstrăinarea bunurilor domeniului privat a municipiului;
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g) transmite în arendă (locaţiune) de importanţă şi valoare mică, fără licitaţie,
persoanelor fizice şi juridice, bunurile proprietate a municipiului, în cazul în care
termenul arenzii (locaţiunii) nu depăşeşte 5 zile calendaristice, fără drept de
prelungire, sau, la transmiterea bunurilor în arendă (locaţiune) pe ore, în cazul în
care costurile pentru organizarea licitaţiei sunt mai mari decât costul arenzii
(locaţiunii);
h) asigură elaborarea planului urbanistic general şi documentaţiei pentru
construcţii şi amenajarea teritoriului şi le prezintă pentru aprobare consiliului
municipal;
i) dispune demolarea şi/sau remedierea construcţiilor şi obiectelor
neautorizate, amplasate pe terenuri proprietate municipală, imobilelor aflate în
stare avariată şi fără grija proprietarului, precum şi restituirea bunurilor proprietate
municipală din posesie ilicită străină;
j) ia decizii privind darea în exploatare a obiectelor construite, independent
de afilierea departamentală şi forma de proprietate;
5) în domeniul reprezentării intereselor administraţiei publice locale în
întreprinderi municipale:
a) numeşte şi destituie conducătorii întreprinderilor municipale, asigură
conducerea şi controlul activităţii lor, asigură formarea iniţială şi continuă a
acestora, numeşte temporar persoana responsabilă în cazul imposibilităţii
conducătorului de a-şi exercita funcţiile;
b) asigură elaborarea şi implementarea politicilor în cadrul instituţiilor
publice municipale, întreprinderilor municipale şi al societăţilor comerciale în care
municipiul are o cotă-parte;
c) asigură subsidierea întreprinderilor municipale pentru satisfacerea
necesităţilor fondatorului.
6) în domeniul colaborării cu societatea civilă:
a) asigură informarea publicului, atât nemijlocit, cât şi prin mass-media,
despre politicile municipale şi implementarea lor;
b) asigură antrenarea reprezentanţilor societăţii civile la activitatea grupurilor
de lucru şi a structurilor colegiale care participă la procesul decizional;
c) organizează audieri publice, sondaje ale opiniei publice în condiţiile
legislaţiei în vigoare;
d) organizează şi desfăşoară, la nivel municipal, activităţi ştiinţifice, de
instruire şi educaţie, culturale, sportive şi de lucru cu tineretul;
e) încheie şi execută acordurile de colaborare;
7) în domeniul colaborării cu autorităţile administraţiei publice centrale:
a) asigură coordonarea reciprocă a acţiunilor de interes municipal cu
autorităţile administraţiei publice centrale;
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b) în calitate de preşedinte al comisiei municipale pentru situaţii excepţionale,
în comun cu serviciile publice desconcentrate ale autorităţilor centrale de
specialitate, ia măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor
naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor şi, în
acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea populaţiei, agenţilor economici
şi instituţiilor publice din municipiu, după caz;
c) acordă asistenţă în limitele competenţei, la solicitarea reprezentanţelor
acreditate a altor state în Republica Moldova;
d) în limitele competenţelor, întreprinde măsuri pentru asigurarea ordinii
publice, asigură coordonarea activităţii poliţiei municipale, dă indicaţii, în caz de
necesitate, către serviciul situaţii excepţionale, serviciul intervenţii gaze, serviciul
de medicină urgentă, inspecţia ecologică, inspecţia în construcţii, operatorii de
livrare a energiei electrice, energiei termice, apei, gaze, combustibile,
telecomunicaţii şi alte instituţii, în scopul protejării intereselor comunităţii locale;
8)
a)
locale;
b)
c)

în domeniul colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale:
participă la constituirea şi activitatea asociaţiilor autorităţilor publice
încheie şi execută acordurile de colaborare;
participă la asociaţiile internaţionale ale autorităţilor publice locale;

9) în domeniul administrării resurselor financiare şi al bugetului municipiului
Bălţi:
a) asigură elaborarea proiectului bugetului municipal Bălţi pe anul următor şi
a raportului privind executarea bugetului şi le prezintă consiliului municipal spre
aprobare, conform prevederilor din legile nr.181 din 25 iulie 2914 privind finanţele
publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale, nr.397-XV din 16 octombrie 2003
privind finanţele publice locale;
b) exercită funcţia de admistrator al bugetului municipal în conformitate cu
Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale si Legea
nr.181 din 25 iulie 2914 privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetarfiscale;
c) înaintează spre examinare consiliului municipal proiecte de decizii privind
stabilirea mărimii impozitelor şi taxelor locale;
d) prezintă consiliului municipal, de comun acord cu autoritatea publică
competentă, documentaţia pentru contractarea creditelor şi împrumuturilor,
inclusiv pentru emisiunea obligaţiunilor municipale;
e) dispune de mijloacele bugetului municipal, asigură utilizarea lor conform
destinaţiei, asigură monitoringul financiar, înaintează propuneri privind rectificarea
bugetului municipal.
Articolul 14. Interimatul funcţiei de primar
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(1) În cazul încetării înainte de termen a mandatului, al suspendării din funcţie
sau al aflării primarului în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se
asigură de drept de către un viceprimar.
(2) Dacă viceprimarul, din motive obiective, refuză interimatul funcţiei de
primar sau dacă primarul şi viceprimarii sunt suspendaţi din funcţie concomitent,
sau, din anumite cauze, aceste funcţii devin vacante, consiliul local împuterniceşte,
în termen de 5 zile, o altă persoană să exercite temporar atribuţiile primarului.
(3) În caz de absenţă temporară, primarul poate delega, sub proprie
răspundere, exercitarea atribuţiilor sale unui viceprimar sau, după caz, secretarului
consiliului pe întreaga durată a absenţei sale.
(4) Interimatul funcţiei de primar nu va depăşi 3 luni, cu excepţia cazului de
boală a primarului, şi va putea avea loc doar cu 6 luni înainte de data alegerilor
generale, sub condiţia imposibilităţii desfăşurării alegerilor anticipate în această
perioadă.
Articolul 15. Viceprimarii municipiului
(1) Municipiul Bălți are 3 viceprimari. Numărul de viceprimari poate fi mărit
prin decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi.
(2) Viceprimarul este ales la propunerea primarului prin decizia consiliului
municipal, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul
de decizie privind alegerea în funcţia de viceprimar a candidaturii propuse este
exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliul municipal sau
nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul numeşte
viceprimarul prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţa consiliului municipal.
(3) Viceprimarul este eliberat din funcţie la propunerea primarului prin
decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În
cazul în care proiectul de decizie privind eliberarea din funcţia de viceprimar este
exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliul municipal sau
nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul
eliberează viceprimarul din funcţie prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţă
consiliului municipal.
(4) Viceprimarul exercită atribuţiile stabilite de către primar şi poartă
răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare. Viceprimarului i se pot aplica
sancţiuni disciplinare prin dispoziţia primarului.
(5) Viceprimarii cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local .
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Articolul 16. Primăria municipiului Bălţi
(1) Primăria municipiului Bălţi este o structură funcţională care asistă
primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale, dispune de personalitate juridică,
cont trezorerial şi ştampila proprie cu imaginea Stemei de Stat.
(2) Primăria, ca structură funcţională, îşi exercită atribuţiile stabilite de Legea
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi sub
conducerea primarului exercită următoarele funcţii:
a) asigură condiţiile pentru activitatea de secretariat, audienţa cetăţenilor,
examinarea petiţiilor;
b) coordonează activitatea comisiilor create în cadrul consiliului municipal;
c) participă la elaborarea şi realizarea programelor de privatizare;
d) asigură şi supraveghează organizarea consultărilor publice, alegerilor,
recensământului, manifestaţiilor;
e) eliberează certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi autorizaţii de
desfiinţare, titlurile de autentificare a drepturilor deţinătorilor de teren, bonuri de
repartiţie şi alte acte administrative cu caracter individual.
f) participă la darea în exploatare a obiectelor, indiferent de apartenenţa lor
departamentală şi tipul de proprietate; asigură regimul proprietăţii funciare a
municipiului în conformitate cu legislaţia funciară;
g) asigură executarea dispoziţiilor primarului, inclusiv privind demolarea
şi/sau demontarea construcţiilor neautorizate amplasate pe terenuri proprietate
municipală, a publicităţii neautorizate, a unităţilor comerciale neautorizate de orice
tip, de evacuare a comerţului stradal neautorizat, de evacuare a deşeurilor şi
lichidare a gunoiştelor, în mod forţat.
h) ţine evidenţa organizaţiilor obşteşti înregistrate pe teritoriul municipiului;
j) coordonează cu organul de probaţiune lista obiectelor cu destinaţie socială
pentru executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii;
i) înaintează propuneri privind reglementarea proceselor migraţionale;
k) apare în faţa instanţei de judecată cu drepturile părţii la proces;
l) exercită alte funcţii conform legii.
(2) Primăria îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentul privind
constituirea şi funcţionarea primăriei, aprobat de consiliului municipal.
Articolul 17. Cabinetul primarului
(1) Cabinetul primarului este o subdiviziune din cadrul primăriei, care
desfăşoară activităţi specifice de secretariat, consiliere şi monitorizare şi este
condusă de şeful cabinetului.
(2) Persoanele angajate în cadrul cabinetului primarului au statut de personal
din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, sînt numite şi eliberate
din funcţie de către primar şi cad sub incidenţa Legii nr.80 din 7 mai 2010 cu
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privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate
publică.
(3) Cabinetul primarului exercită următoarele atribuţii:
a) asigură consilierea primarului pe probleme specifice domeniilor de
activitate ale administraţiei publice municipale;
b) reprezintă primarul în relaţiile cu cetăţenii, administraţia publică centrală şi
locală, alte instituţii şi organizaţii, persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate,
în baza atribuţiilor stabilite de primar;
c) acordă sprijin, îndrumă şi asigură colaborarea dintre subdiviziuni, precum
şi între acestea şi autorităţi, instituţii şi servicii ale administraţiei publice;
d) exercită şi alte atribuţii stabilite în regulamentul de organizare şi
funcţionare a acestuia, aprobat prin dispoziţia primarului .
Capitolul IV
PATRIMONIUL ŞI FINANŢELE PUBLICE
ALE MUNICIPIULUI
Articolul 18. Patrimoniul municipal
(1) Patrimoniul municipal este baza economică a municipiului şi sursa de
venituri şi de satisfacere a necesităţilor social-economice ale populaţiei.
Patrimoniul municipal se atribuie domeniului public şi celui privat de administrare.
(2) Constituie patrimoniu municipal totalitatea bunurilor mobile şi imobile, a
drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial de interes municipal, care nu
aparţin altor subiecţi de drept conform legii. Orice transfer sau instituire de
drepturi, sau grevări în privinţa patrimoniului municipal din domeniul public pot fi
făcute doar la decizia consiliului municipal.
(3) Patrimoniul municipal este separat atât de patrimoniul statului, cât şi de
cel al unităţilor administrativ-teritoriale care intră în componenţa municipiului
conform legii.
(4) Patrimoniul municipal şi cel al unităţilor administrativ-teritoriale care intră
în componenţa municipiului sunt administrate exclusiv de autorităţile publice
respective (consiliul municipal, consiliile locale, primarul municipiului şi primarii
satelor/comunelor) conform legii.
(5) Bunurile proprietate a statului, necesare pentru realizarea de către
municipiu a atribuţiilor obligatorii prevăzute de prezentul statut şi de legislaţie, se
transmit gratuit municipiului în proprietate.
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(6) Statutul juridic al patrimoniu municipal şi competenţele autorităţilor
publice municipale de administrare a acestuia se realizează în conformitate cu
Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,
Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă,
cu alte acte legislative şi normative.
(7) Bunurile imobile din teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul
întâi şi de nivelul doi ale municipiului Bălţi în privinţa cărora nu s-au eliberat acte
de proprietate şi nu s-a solicitat înregistrarea drepturilor în Registrul bunurilor
imobile, sunt proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale respective.
Articolul 19. Resursele financiare şi bugetul municipal
(1) Resursele financiare publice ale municipiului sunt constituite din
totalitatea veniturilor şi a surselor de finanţare ale bugetului;
(2) Bugetul municipiului Bălţi este constituit din bugetul municipal şi
bugetele satelor din componenţa municipiului. Bugetul municipal şi bugetele
satelor Elizaveta şi Sadovoe sunt autonome şi independente. Primarii satelor
Elizaveta şi Sadovoe prezintă primarului municipiului Bălţi pentru consolidarea
veniturilor şi cheltuielilor, proiectele bugetelor pentru următorii ani, bugetele
aprobate, rapoartele privind executarea bugetelor şi rectificările operate. Primarul
municipiului Bălţi realizează controlul managerial a bugetului municipal privind
corectitudinea aplicării politicilor financiare, inclusiv a satelor Elizaveta şi
Sadovoe, la etapa elaborării şi aprobării proiectelor de buget;
(3) Bugetul municipiului Bălţi se formează şi se administrează în modul
prevăzut de Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală, Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea
administrativă, Legea nr.181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi
responsabilităţile bugetar-fiscale, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind
finanţele publice locale si de alte acte legislative şi normative.
Veniturile bugetului municipal Bălţi se formează din:
1) venituri proprii;
2) defalcări de la următoarele tipuri de impozite şi taxe de stat:
a) impozitul pe venitul persoanelor fizice:
- pentru bugetul municipal Bălţi – 100% din volumul total colectat pe
teritoriul municipiului Bălţi (cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale de
nivelul întâi din componenţa municipiului);
- impozitul pe venitul persoanelor juridice – 50% din volumul total colectat
pe teritoriul unităţii teritoriale autonome;
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b) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în
Republica Moldova – 50% din volumul total colectat pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale respective;
3) transferuri prevăzute la art.10, art. 11 şi alte venituri conform Legii nr.
397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale.
(4) Resursele financiare ale bugetului municipal trebuie să corespundă cu
competenţele delegate, conform legislaţiei pentru a asigura îndeplinirea eficientă a
acestora.
(5) Cheltuielile suplimentare din bugetul municipiului Bălţi utilizate pentru
exercitarea împuternicirilor atribuite prin deciziile autorităţilor administraţiei
publice centrale se supun anual compensării din contul mijloacelor bugetului de
stat în modul stabilit de legislaţie.
(6) Cheltuielile pentru întreţinerea, deservirea şi reparaţia reţelelor inginereşti
(de gaze, energie termică, energie electrică, apă şi canalizare) proprietate
municipală, se compensează la bugetul municipal de furnizorii serviciilor, care
folosesc aceste reţele în activitatea de întreprinzător.
Articolul 20. Organizarea serviciilor publice
(1) Consiliul municipal are dreptul, la propunerea primarului, să organizeze
servicii publice în teritoriul municipiului în domeniile de activitate descentralizate
stabilite pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelurile întâi şi al doilea,
potrivit specificului şi necesităţilor, în condiţiile legii şi în limita mijloacelor
financiare disponibile.
(2) Conducătorii serviciilor publice de interes municipal sunt responsabili în
faţa primarului şi a consiliului municipal de executarea atribuţiilor ce le revin.
(3) Personalul serviciilor publice este angajat şi eliberat din funcţie de către
conducătorii acestora şi beneficiază de drepturi şi obligaţii în condiţiile legii.
(4) Consiliul municipal poate decide, la propunerea primarului, contractarea
anumitor servicii publice de la persoane fizice şi juridice de drept privat în
condiţiile legii.
Articolul 21. Controlul administrativ
(1) Activitatea autorităţilor administraţiei publice municipale se supune
controlului administrativ în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova,
prezenta lege şi cu alte acte legislative.
(2) Controlul administrativ al activităţii consiliului municipal, a primarului se
efectuează în conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, cu prezenta lege şi cu Regulamentul privind
constituirea şi funcţionarea primăriei.
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(3) Controlul administrativ al activităţii administraţiei publice municipale se
efectuiază cu respectarea principiului proporţionalităţii intervenţiei cu interesul
public protejat şi cu asigurarea transparenţei în procesul decizional.
Capitolul V
Articolul 22. Dispozitii finale
(1) art.17 al.7 a legii intră în vigoare peste un an din data publicării în
Monitorul Oficial.
(2) Guvernul în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
- va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în
conformitate cu prezenta lege;
- va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
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