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 La Nr. ____________de la_______________________                           

Proiect

Întreprinderea Municipală
Regia „Apă-Canal-Bălți”

str. Cearupin, 1
mun. Bălți

În temeiul  art. 15 alin. (1), 69 alin. (2) și 78 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116 din
19.07.2018 scrisorile Dvs nr. 708, nr. 713 și nr. 714 din 04.08.2020, înregistrate la Instituția
Primarului  mun.  Bălți  sub  nr.  P-03-13/3713  și  nr.  03-13/4170  din  07.08.2020  și  adresate
Consiliului mun. Bălți, cu privire la verificarea legalității deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/24
din 05.06.2020 „Cu privire la exprimarea acordului pentru exploatarea fântânii arteziene de către
Societatea pe Acțiuni „Incomlac”, aprecierea acțiunilor de desigilare și pompare tehnologică la
supapa fântânii arteziene cu pretinse încălcări ale deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/24 din
05.06.2020,  cu  privire  la  aparteneța  „Incomlac”  S.A.  la  categoria  obiectelor  de  importanță
strategică și dacă se permite exploatarea resurselor strategice de apă subterană, au fost examinate
la  ședința a XI extraordinară a Consiliului mun. Bălți din ___________ 2020.

Urmare a examinării scrisorilor Consiliul mun. Bălți vine cu următoarele explicații.
Cu referire la aprecierea acțiunilor de desigilare și pompare tehnologică la supapa fântânii

arteziene  prin  prisma  deciziei  Consiliului  mun.  Bălți  nr.  5/24  din  05.06.2020,  care  prevede
desigilarea  și  lansarea  fântânii  arteziene  a  „Incomlac”  S.A.  în  scopul  asigurării  continuității
procesului  tehnologic  al  întreprinderii  doar  în  prezența  reprezentantului    Î.M.  Regia  „Apă-
Canal-Bălți”, trebuie de menționat următoarele.

Potrivit  Actului  de  inspectare  nr.  009872  din  23.07.2020  al  Inspecției  pentru  Protecția
Mediului Bălți, la data de 23.07.2020 între orele 1025 și 1055 de către reprezentantul Inspecției
pentru Protecția Mediului Bălți, în prezența reprezentanților Direcției Situații Excepționale Bălți
și „Incomlac” S.A., au fost efectuate operațiuni de desigilare și pompare tehnologică la supapa
fântânii  arteziene nr. 4114 „K” a „Incomlac” S.A., amplasate pe str. Calea Ieșilor, 180 mun.
Bălți. Potrivit aceluiași act reprezentantul Centrului de Sănătate Publică Bălți a prelevat probe de
apă pentru determinarea calității apei după care fântâna arteziană a fost sigilată. Reprezentantul
Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” nu s-a prezentat în pofida faptului că prin scrisoarea nr. 01-06/42
din 23.06.2020 „Incomlac”  S.A.  a  solicitat  delegarea  unui  reprezentant  al  Î.M. Regia „Apă-
Canal-Bălți” pentru participare la procedurile de desigilare și verificare a fântânii arteziene.

Consiliul  mun.  Bălți  consideră  că  repsetivele  acțiuni  nu  reprezintă  încălcări  ale  deciziei
Consiliului mun. Bălți nr. 5/24 din 05.06.2020 deoarece desigilarea fântânii arteziene a avut ca
scop efectuarea controlului de stat privind protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor
naturale și nicidecum n-a avut ca scop utilizarea apei în procesul tehnologic al întreprinderii, iar
lipsa reprezentantului Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” se explică prin nedorința întreprinderii date
de a-și delega reprezentantul.

În circumstanțele date doar  faptul încălcării art. 110 alin. (2) din Codul contravențional nr.
218-XVI din  24.10.2008, stabilit  de  organul  competent,  poate  servi  temei  pentru  aprecierea
juridică  a  acțiunilor  la  capitolul  respectarea  deciziei  Consiliului  mun.  Bălți  nr.  5/24  din
05.06.2020.

Cu privire la verificarea legalității deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/24 din 05.06.2020
trebuie de menționat că,  potrivit  art.  144, 146, 164, 189 din Codul administrativ nr. 116 din
19.07.2018, procedura de verificare a legalității unui act administrativ individual favorabil poate



fi realizată atât pe cale extrajudiciară, prin retragere sau revocare, cât și pe cale judiciară prin
depunerea unei acțiuni. În momentul de față Consiliul mun. Bălți n-a identificat nici un temei de
retragere sau revocare a sus-numitei decizii.

La  cele  menționate  trebuie  de  adăugat  că  decizia  Consiliului  mun.  Bălți  nr.  5/24  din
05.06.2020 a fost  emisă la solicitarea „Incomlac” S.A. care și-a realizat  dreptul  atât  pe cale
extrajudiciară cât și pe cale judiciară. Prin încheierea Judecătoriei Bălți din 30.06.2020 (dosarul
nr. 3-32/2020) procesul a fost încetat deoarece prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 5/24 din
05.06.2020 cerințele „Incomlac” S.A. au fost satisfăcute.

Cu referire  la  întrebarea  dacă „Incomlac”  S.A.  reprezintă  obiect  de importanță  strategică
trebuie  de  menționat  că  apartenența  „Incomlac”  S.A.  la  categoria  obiectelor  de  importanță
strategică a fost confirmată prin scrisoarea Ministerului Agriculturii,  Dezvoltării  Regionale și
Mediului nr. 20-05/666 din 11.02.2020 la care se face trimitere în clauza de emitere a deciziei
Consiliului mun. Bălți nr. 5/24 din 05.06.2020. 

Cu referire la întrebarea dacă se permite exploatarea resurselor strategice de apă subterană
Consiliul  mun.  Bălți  nu  are  răspuns  deoarece  legislația  în  vigoare,  inclusiv  Legea  privind
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 13.12.2013, Legea apelor nr.
272 din 23.12.2011, Legea privind evaluarea strategică de mediu nr. 11 din 02.03.2017, Legea
privind evaluarea impactului asupra mediului nr. 86 din 29.05.2014, nu definește noțiunea de
„resurse strategice de apă subterană”.

Anexă:1. Scrisoarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 20-05/666 
din 11.02.2020;
2. Încheierea Judecătoriei Bălți din 30.06.2020 (dosarul nr. 3-32/2020).

Preşedintele şedinţei a XI
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Ex.: Vitalie Balan,
șef al Direcției juridice,
Tel.: 0231/5-46-34
















































