
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. 9/18
din 28.06.2022

Cu  privire  la  modificarea  Regulamentului
privind  constatarea  contravențiilor
administrative de către  agenții  constatatori  ai
administrației  publice locale  și  ai   serviciilor
publice  de  gospodărie  comunală  pe  teritoriul
municipiului  Bălți  și  aprobarea  formei
procesului-verbal  cu  privire  la  contravenție,
aprobat  prin  decizia  Consiliului  municipal
Bălți nr. 1/20 от 23.02.2021

         În conformitate cu Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică
locală”,  Legea  RM  nr.  982-XIV  din  11.05.2000  „Privind  accesul  la  informație”,  Codul
contravenţional al RM nr. 218-XVI din 24.10.2008, cu completările și modificările ulterioare, în
legătură  cu  necesitatea  ajustării  regulamentului  dat  în  conformitate  cu  prevederile  Codului
contravenţional al RM nr. 218-XVI din 24.10.2008 care în perioada anului 2022 a suferit un șir
de  completări  și  modificări  considerabile,  precum şi  pentru asigurarea  informării  populaţiei
despre procesul aprobării deciziilor Consiliului municipal Bălţi,-

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se modifică Regulamentul privind constatarea contravențiilor administrative de către agenții
constatatori ai administrației publice locale și ai  serviciilor publice de gospodărie comunală
pe  teritoriul   municipiului  Bălți  și  aprobarea  formei  procesului-verbal  cu  privire  la
contravenție, aprobat prin decizia  Consiliului municipal Bălți nr. 1/20 от 23.02.2021, după
cum urmează:
1.1. în textul regulamentului sintagma „Direcţia arhitectură şi urbanism”, la orice formă

gramaticală,  se  substituie  cu  sintagma  „Direcţia  generală  arhitectură,  urbanism și
relații funciare”, la forma gramaticală corespunzătoare;

1.2. în textul regulamentului sintagma „Direcţia comerț”,  la orice formă gramaticală,  se
substituie  cu  sintagma  „Direcţia  comerț  din  cadrul  Direcţiei  generale  financiar-
economice”, la forma gramaticală corespunzătoare;

1.3. în textul regulamentului sintagma „Serviciul publicitate”,  la orice formă gramaticală,
se  substituie  cu  sintagma  „Serviciul  publicitate  din  cadrul  Direcţiei  generale
arhitectură, urbanism și relații funciare”, la forma gramaticală corespunzătoare;

1.4. în textul regulamentului sintagma „în sfera gospodăriei locativ-comunale, regimului de
protecţie şi de folosire a bunurilor de patrimoniu cultural şi a monumentelor de for
public, în  domeniul comerţului şi prestări serviciilor, în sfera сonstrucţiilor și în sfera
publicității”,  la  orice  formă  gramaticală,   se  substituie  cu  sintagma   „în  sfera
gospodăriei  locativ-comunale,  regimului  de  protecţie  şi  de  folosire  a  bunurilor  de
patrimoniu  cultural  şi  a  monumentelor  de  for  public,  în   domeniul  comerţului şi
prestări serviciilor,  în sfera сonstrucţiilor, în sfera funciară și în sfera publicității”, la
forma gramaticală corespunzătoare;



1.5. capitolul I, p. 2. - noțiunea Comisia administrativă - sintagma „art. 75, 76, 92,  126¹,
154, art. 157 alin. (7), (8), art. 165, 170-175, 180, 181, 227 şi art. 273 pct. 9), (9¹), 11),
15), 16)” se substituie cu sintagma „art. 75, 76, 92, 1261, 1341, 154, art. 157 alin. (7) şi
(8), art. 165, 170–175, 180, 181, 227, art. 273 pct. 9), 91), 11), 15) şi 16), art. 364 alin.
(1) şi (9)”;

1.6. capitolul I, p. 2. - noțiunea Agentul constatator - sintagma „art. 417, 4238 alin (4) lit.
b), 42310, şi art. 440” se substituie cu sintagma „art. 417, 4238 alin. (2) și alin. (4) lit.
b), 42310, şi art. 440”;

1.7. capitolul 1, p. 2. noțiunea Martor va avea următorul conținut: „Martor este persoana
care  are  cunoştinţă  despre  o  faptă  sau  împrejurare  de  natură  să  servească  aflării
adevărului în procesul contravenţional, citată de către autoritatea competentă, sau care
face declaraţii în modul prevăzut de prezentul cod în această calitate”;

1.8. capitolul II, p. 1.2. sintagma „art. 1041,  126¹, 154, art. 157 alin. (1)-(3), alin. (5)-(10),
170-175, 180, 1801, 181, art. 326 alin. (1) şi (11)” se substituie cu sintagma „art. 1041,
1261, 154, art. 157 alin. (4), (6), (7)–(12), art. 158, art.  170-175, art. 180,  1801, 181,
art. 326 alin. (1)–(12)”;

1.9. capitolul II, p. 4.2. sintagma „art. 178, 179” se substituie cu sintagma „art. 116, 1341,
178, 179”;

1.10. capitolul II,  conținutul  p. 4.1. și p. 4.4.  după sintagma „în sfera сonstrucţiilor”  se
întroduce sintagma „și în sfera funciară”;

1.11. capitolul V, p. 7. va avea următorul conținut:  „Faptul absenţei  persoanei în a cărei
privinţă  a fost  pornit  procesul  contravenţional  ori  al  refuzului  acesteia  de a semna
procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se certifică prin semnătura cel
puţin  a  unui  martor,  indicându-se  şi  datele  de  identitate  ale  acestuia  (numele,
prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon). În lipsa unui martor, agentul
constatator va consemna motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în
acest  mod.  În  aceste  condiții  nu  poate  avea  calitatea  de  martor  un  alt  agent
constatator”;

1.12. capitolul VII, p. 6. sintagma „3 zile” se substituie cu sintagma „5 zile lucrătoare”.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru  activități  economico-financiare,  pentru  drept  şi  disciplină,  pentru
gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului.

Preşedintele şedinţei a IX                       Cristina Craevscaia-Derenova
ordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului
municipal Bălţi                                                                        Irina Serdiuc
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