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Proiect

dl Nicolai Usatîi
str. Decebal, 111 A, ap. 5

mun. Bălți

Parlamentul Republicii Moldova
(pentru informare)

Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 105
mun. Chișinău

În temeiul art. 15 alin. (1), art. 69 alin. (2) și art. 78 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116
din 19.07.2018 petiția dlui Nicolai Usatîi, readresată Consiliului municipal Bălți prin scrisoarea
Direcției  petiții  și  audiențe  a  Secretariatului  Parlamentului  RM  nr.  DPA-U-3707/22  din
29.08.2022 și înregistrată la Instituția Primarului mun. Bălți sub nr. U-1386/23 din 02.09.2022,
privind luarea măsurilor în vederea executării deciziei Curții Supreme de Justiție din 15.12.2015
(data corectă 15.12.2021), identificarea persoanelor implicate în întocmirea documentelor pentru
ședințele Consiliului municipal Bălți din anii 2003 și 2004, controlul activității șefului Direcției
juridice  pe  marginea  presupuselor  fapte  de  depășire  a  atribuțiilor  de  serviciu,  neprezentarea
informației  veridice  și  inducerea  în  eroare  a  primarului  și  consilierilor,  a  fost  examinată  la
ședința a XIV ordinară a Consiliului mun. Bălți din 27.09.2022.

Urmare a examinării petiției Consiliul municipal Bălți Vă aduce la cunoștință că prin decizia
Curții Supreme de Justiție din 15.12.2021 (dosarul nr. 3ra-598/21) au fost anulate punctul 11 din
anexa la decizia  Consiliului  mun. Bălți  nr.  10/20  din 26.12.2003 și  punctul  44 din anexa la
decizia Consiliului mun. Bălți nr.  7/11  din 10.12.2004 în baza cărora au fost înstrăinate două
terenuri proprietate municipală situate în perimetrul parcului „Andrieș” din mun. Bălți.

În legătură cu anularea parțială a respectivelor acte administrative prin decizia Consiliului
mun. Bălți nr. 1/8 din 28.02.2022 a fost inițiată procedura de declarare a nulității contractelor de
vânzare-cumpărare a sus-numitelor terenuri în vederea restituirii acestora în proprietatea publică
a municipiului Bălți.

În  legătură  cu  cele  menționate  și  având  în  vedere  că  legislația  în  vigoare  nu  prevede
procedura de executare a hotărârilor judecătorești privind anularea în tot sau în parte a actelor
administrative  individuale,  Consiliul  mun.  Bălți  n-a  depistat  nici  un  fapt  de  neexecutare  a
deciziei Curții Supreme de Justiție din 15.12.2021 (dosarul nr. 3ra-598/21).

În privința  identificării  persoanelor implicate  în întocmirea documentelor  pentru ședințele
Consiliului municipal Bălți din anii 2003 și 2004 și evaluării activității șefului Direcției juridice
comunicăm că, potrivit art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea privind administrația publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006, numirea, stabilirea atribuţiilor şi încetarea raporturilor de serviciu sau
de  muncă  cu  şefii  de  subdiviziuni,  de  servicii,  de  întreprinderi  municipale  din  subordinea



autorităţii administraţiei publice locale respective, personalul primăriei, conducerea şi controlul
activității acestora ține de atribuțiile primarului.

Prezentul răspuns poate fi contestat la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43)
în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ nr. 116
din 19.07.2018.

Anexă: Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 1/8 din 28.02.2022.

Preşedintele şedinţei a XIV
ordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului
municipal Bălţi                      Ludmila Dovgani

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






































