
Republica Moldova Республика Молдова
CONSILIUL СОВЕТ

MUNICIPAL BĂLŢI МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la concedierea ,
al

În conformitate cu art. 14 din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația
publică locală, art. 86 alin. (1) lit. z), art. 206, alin. (1), lit. d) din Codul Muncii al RM, pct. 8.2,
lit. f), lit. j) din Contractul individual de muncă nr.  încheiat cu 

și avînd în vedere Demersul nr. 03-18/6685 din 20.09.2021 al Comisiei în vederea
desfășurării anchetei de serviciu în privința  aprobată prin decizia CMB nr.

 cu privire la prezentarea rezultelor efectuării anchetei de serviciu cu anexarea
materialelor probatorii, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se aplică , al 
, sancțiune disciplinară sub formă de concediere, în temeiurile prevăzute la

art. 86 alin. 1 lit. z) Codul Muncii al RM, din data de 21.09.2021.
2. Se încetează Contractul individual de muncă nr.  încheiat cu 

,  al ,  din data
de 21.09.2021 în legătură cu semnarea de către a unui act juridic și
întreprinderea altor acțiuni care sunt în detrimentul intereselor Întreprinderii și care au cauzat
sau ar putea cauza prejudiciu material sau de imagine a Întreprinderii și pierderea încrederii
Fondatorului ca urmare a unor acțiuni sau inacțiuni ale .

3. Se numește, , în funcția de  al
, de la 22.09.2021 până la ocuparea funcției  în

condițiile legislației.
4. Se pune în sarcina , din data de 22.09.2021, înregistrarea prezentei decizii

la Agenția Servicii Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept.
5. Se împuternicește dna Tatiana DUBIȚKAIA, primar interimar al mun. Bălți, să semneze

Contractul Individual de Muncă cu  al 
, conform anexei nr. 1 la prezenta decizie.

6. Legalitatea prezentei decizii poate fi contestată în instanța de contencios administrativ
competentă în termenele și condițiile stabilite de Codul administrativ al RM nr. 116 din
19.07.2018.

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru drept și disciplină.

Preşedintele şedinţei a X
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi Irina Serdiuc




