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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, autor nemijlocit - deputaţi în
Parlamentul RM, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul
Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul are drept scop consolidarea capacităţilor
administraţiei publice a municipiului Bălţi. Astfel, se propune reglementarea raporturilor dintre
autorităţile publice municipale şi cele locale ale satelor (comunelor) din componenţa
municipiului, stabilirea atribuţiilor şi competenţelor primarului, consiliului municipal şi al
secretarului consiliului, dar şi stipularea normelor cu privire la administrarea patrimoniului şi
finanţelor publice ale municipiului.

d. Suficienţa argumentării. Prin Legea nr.229 din 26 octombrie 2012 privind modificarea şi
completarea unor acte legislative (modificarea articolului 1 din Legea nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi completarea acesteia cu articolele
591-593, precum şi modificarea articolului 4 din Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova) municipiul Bălţi a primit
statut de unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea. Articolul III din Legea
nr.229/2012 prevede obligativitatea Guvernului de a elabora proiectul Legii privind statutul
municipiului Bălţi. În prezent, municipiul Bălţi nu dispune de un statut adoptat la nivel de lege
care ar reglementa organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale ale
satelor din componenţa sa.
Considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea
promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază temeiul legal şi
necesitatea elaborării şi promovării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Promovarea proiectului va spori buna organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei
publice locale din municipiul Bălţi. Astfel, proiectul nu este în detrimentul interesului public
general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Conform art.7 „Sectorul public” din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei adoptată la
New York la 31 octombrie 2003 şi ratificată prin Legea nr.158-XVI din 06.07.2007, fiecare
stat parte se străduieşte, dacă este cazul şi conform principiilor fundamentale ale sistemului
său juridic, să adopte, să menţină şi să consolideze sisteme de recrutare, de angajare, de
încurajare a fidelităţii, de promovare şi de pensionare a funcţionarilor şi, dacă este cazul, a
altor agenţi publici nenumiţi, care se bazează pe principiile de eficienţă şi de transparenţă şi
pe criterii obiective, precum meritul, echitatea şi aptitudinea.
Concomitent, fiecare stat parte se străduieşte, conform principiilor fundamentale ale dreptului
său intern, să adopte, să menţină şi să consolideze sisteme care să favorizeze transparenţa
şi să prevină conflictele de interese.
Art.9 „Achiziţiile publice şi gestiunea finanţelor publice” prevede că fiecare stat parte ia,
conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, măsurile corespunzătoare pentru
a promova transparenţa şi responsabilitatea în gestiunea finanţelor publice.
În sensul celor expuse, considerăm că un set de norme din proiect contravin celor enunţate
supra cum ar fi normele ce prevăd împuternicirea unor persoane terţe de a semna decizii,
numirea unor persoane în funcţii de conducere pe criterii discreţionare şi netransparente şi
gestionarea patrimoniului public în mod abuziv. Asupra acestor obiecţii ne vom expune în
cadrul compartimentului „Evaluarea în fond” al prezentului Raport.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Parlamentului la momentul examinării, proiectul întruneşte cerinţele impuse de prevederile
Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Art.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.

Analizînd redacţia propusă prin prisma Legii nr.436-XVI/2006, menţionăm, că autorul
foloseşte un termen diferit pentru definirea legalităţii constituirii consiliului municipal –
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„alegerii”, „validării”. În acest sens, norma poate fi interpretată în vederea constituirii
consiliului pe principii netransparente şi inechitabile.

Recomandarea: Considerăm necesar substituirea cuvîntului „alegerii” cu cuvîntul
„validării”, întru definirea corectă a termenului de specialitate la care se face referinţă.

Art.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.

Sintagma „cel puţin jumătate din consilieri” este ambiguă, deoarece nu specifică expres
„categoria” consilierilor (aleşi sau prezenţi la şedinţă). Astfel, norma poate genera neclarităţi
sau poate fi interpretată.
Concomitent, menţionăm că art.19 alin.(2) din Legea nr.436/2006 prevede expres că şedinţa
consiliului local este deliberativă dacă la ea sunt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi.

Recomandarea: Recomandăm substituirea sintagmei „cel puţin jumătate din
consilieri” cu sintagma „majoritatea consilierilor aleşi”.

2. Conflicte ale normelor de drept

Art.4 alin.(3) – autorităţile centrale şi cele locale, la fel ca şi autorităţile publice de
nivelul întîi şi autorităţile publice de nivelul al doilea din municipiul Bălţi, nu se află în
raporturi de subordonare.

Norma propusă de autor limitează excesiv raporturile dintre autorităţile publice de nivelul întîi
şi autorităţile publice de nivelul al doilea din municipiul Bălţi.
Evidenţiem că art.6 alin.(3) al Legii nr.436/2006 prevede o excepţie de la norma prenotată.
Astfel, datorită sintagmei „cu excepţia cazurilor prevăzute de lege” cadrul legal poate impune
reglementări speciale pentru a asigura buna funcţionare a autorităţilor publice.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea art.4 alin.(3) la final cu sintagma:
„cu excepţia cazurilor prevăzute de lege”.

Art.6 competenţele consiliului municipal – alin.(1) pct.2) lit.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.

Prevederile art.6 alin.(1) pct.2) lit.e) dublează norma de la art.6 alin.(1) pct.4) lit.k). Astfel,
instituirea unor norme ce reglementează aceeaşi atribuţie generează „inflaţie legislativă” şi
aplicare confuză a legii.
Obiecţie valabilă şi în cazul art.6 alin.(1) pct.3) lit.e) şi art.6 alin.(1) pct.4) lit.i) şi j) care prevăd
aceeaşi competenţă a consiliului de a decide constituirea instituţiilor publice, a întreprinderilor
municipale şi a societăţilor comerciale sau participarea la capitalul statutar al acestora.

Recomandarea: Considerăm oportun excluderea normelor de la art.6 alin.(1) pct.4)
lit.k), i) şi j) ca fiind inutile.

Art.6 competenţele consiliului municipal – alin.(1) pct.4) lit.c) administrează bunurile
domeniului public şi ale celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului).

Considerăm că propunerea autorului contravine principiilor de bază ale administraţiei publice
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locale, conform cărora autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de autonomie
decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce
priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-şi, în condiţiile legii, autoritatea în
limitele teritoriului administrat. Reieşind din cele enunţate, rezultă că administrarea bunurilor
satului (comunei) ţine de competenţa consiliului local al satului (comunei) respectiv şi
nicidecum a consiliului municipal Bălţi.
Obiecţie valabilă şi în cazul sintagmei „al satului (comunei)” de la art.6 alin.(1) pct.4) lit.d), e),
f), m).

Recomandarea: Pentru a nu admite implicarea în activitatea APL de nivelul I din partea
APL de nivelul II sintagma ale satului (comunei) necesită a fi exclusă.

Art.11 alin.(4) – aparatul este constituit din trei viceprimari, secretarul consiliului,
conducătorii subdiviziunilor aparatului, precum şi alţi lucrători prevăzuţi în statele de
personal ale primăriei.

Norma menţionată este în contradicţie cu prevederile art.14 alin.(1) din proiect care
stipulează că numărul viceprimarilor se stabileşte de consiliul municipal. Concomitent, şi la
art.6 alin.(3) al Legii nr.436/2006 este indicat aceeaşi competenţă a consiliului.
Respectiv, stabilind expres numărul viceprimarilor (3), se restricţionează din competenţele
consiliului.

Recomandarea: Cuvîntul „trei” necesită a fi exclus. În cazul în care autorul insistă pe
limitarea numărului excesiv de mare a viceprimarilor, recomandăm substituirea
sintagmei „trei” cu sintagma „cel mult trei”.

Capitolul III primarul şi aparatul său art.11 alin.(4) aparatul este constituit din trei
viceprimari, secretarul consiliului, conducătorii subdiviziunilor aparatului, precum şi
alţi lucrători prevăzuţi în statele de personal ale primăriei şi alin.(5) primarul
promovează de sine stătător şi sub propria răspundere politica de personal şi
formează aparatul primarului (primăriei), de asemenea, la discreţia sa, numeşte
conducătorii întreprinderilor şi instituţiilor municipale.

Analizînd cadrul legal constatăm că nu există norme care să prevadă dreptul primarului de a-
şi forma aparatul propriu. Evidenţiem că art.1 al Legii nr.436/2006 prevede expres că
primăria este structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale.
Din redacţia propusă de autor rezultă că primarul este în drept să îşi formeze pe lîngă
primărie încă o structură care să îl asiste în exercitarea atribuţiilor.
Pe lîngă acestea, deşi alin.(4) stabileşte componenţa aparatului, autorul admite la alin.(5)
dreptul primarului de a-l forma personal.

Recomandarea: Avînd în vedere faptul că normele cu privire la aparatul primarului
creează o serie de neclarităţi şi riscuri de interpretări discreţionare, considerăm
oportun excluderea prevederilor cu privire la aparatul primarului.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice
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Art.6 competenţele consiliului municipal – alin.(1) pct.3) lit.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.

Considerăm că norma menţionată limitează din drepturile decizionale ale consiliului
municipal consacrate de Legea nr.436/2006. Astfel, reieşind din redacţia propusă de autor,
lucrările de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului
locativ, a altor unităţi economice, sociale, comunale şi de agrement de interes municipal pot fi
iniţiate doar la propunerea primarului. Respectiv, în lipsa propunerilor din partea primarului,
consiliul municipal nu poate întreprinde nici o acţiune.
Totodată, cadrul normativ nu prevede careva atribuţii ale primarului cu privire la cele
menţionate. Mai mult, nici art.12 „Competenţa primarului municipiului Bălţi” din proiect nu
stabileşte competenţe în acest sens.
În redacţia actuală, proiectul riscă să genereze neclarităţi şi interpretări cu privire la
competenţele autorităţilor publice din municipiul Bălţi.
Obiecţie valabilă şi în cazul sintagmei „la propunerea primarului” de la art.6 alin.(1) pct.3)
lit.e), art.6 alin.(1) pct.4) lit.b) şi art.9 alin.(5).

Recomandarea: În vederea racordării prevederilor din proiect cu normele statuate în
Legea nr.436/2006, recomandăm substituirea sintagmei „aprobă planurile propuse de
primar privind lucrările” cu sintagma „decide asupra lucrărilor”.

Art.6 competenţele consiliului municipal – alin.(1) pct.4) lit.f) decide atribuirea şi
propune schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a satului (comunei), oraşului
(municipiului), după caz, în condiţiile legii.

Evidenţiem că în temeiul art.14 alin.(2) lit.e) din Legea nr.436/2006 consiliul local decide nu
doar atribuirea terenurilor proprietate a oraşului (municipiului), ci şi schimbarea destinaţiei
acestora. Astfel, există riscul acordării unor atribuţii decizionale unor persoane terţe.

Recomandarea: În vederea respectării principiilor de bază ale administrării publice
locale recomandăm excluderea cuvîntului „propune”.

Art.7 şedinţele consiliului municipal – alin.(1) Consiliul municipal se convoacă în
şedinţe ordinare lunare, cu excepţia primei şedinţe, de către primar ori interimarul său,
care dispun de vot consultativ.

Evidenţiem, lipsa periodicităţii convocării consiliului municipal. Or, sintagma „şedinţe ordinare
lunare” este o normă generală care nu asigură obligativitatea organizării şedinţelor. În acest
sens, membrii consiliului ar putea neglija obligaţia de a se convoca în şedinţe, ceea ce pune
în pericol buna administrarea a municipiului.

Recomandarea: Alin.(1) urmează a fi redactat în vederea transpunerii textului de la
art.59/3 alin.(1) din Legea nr.436/2006 care prevede că „Consiliul municipal Bălţi se
întruneşte în şedinţă ordinară, cu ordinea de zi propusă, o dată la 3 luni, la convocarea
primarului municipiului”.

Art.7 şedinţele consiliului municipal – alin.(6) în caz de necesitate, primarul ori
interimarul său convoacă consiliul municipal în şedinţă urgenţă.

Considerăm că atribuirea dreptului primarului de a convoca consiliul în şedinţă de urgenţă în
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caz de necesitate este discreţionară. Există riscul ca exercitarea acestui drept să fie excesivă
în unele cazuri. Prin invocarea oricărui motiv, indiferent de cît de plauzibil este acesta,
primarul va fi în drept să convoace o şedinţă în orice moment.
Concomitent, atragem atenţia că art.16 alin.(4) din Legea nr.436/2006 prevede expres
cazurile de maximă urgenţă cînd poate fi convocat consiliul.

Recomandarea: Recomandăm reformularea normei în vederea stabilirii exprese a
cazurilor cînd poate fi convocat consiliul de urgenţă.

Art.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.

Sintagma „cel puţin jumătate din consilieri” este discreţionară. Aceasta poate fi interpretată în
vederea aprobării actelor normative chiar şi cu jumătate din consilieri.
Art.19 alin.(2) din Legea nr.436/2006 prevede expres că şedinţa consiliului local este
deliberativă dacă la ea sunt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi.

Recomandarea: Recomandăm substituirea sintagmei „cel puţin jumătate din
consilieri” cu sintagma „majoritatea consilierilor aleşi”.

Art.8 alin.(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 nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.

Norma stabileşte modul de adoptare a tuturor deciziilor consiliului municipal. În acelaşi timp,
art.19 alin.(4) şi (5) din Legea nr.436/2006 prevăd unele excepţii în cazul unor decizii de
importanţă majoră pentru unitatea administrativ teritorială. Astfel, în cazul deciziilor privind
aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprietate a satului (comunei), oraşului
(municipiului), stabilirea cuantumului taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării
localităţilor şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din
străinătate se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi, iar în cazul deciziilor privind
iniţierea revocării primarului se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi.
Respectiv, deciziile cu impact social, economic, juridic şi cultural pot fi adoptate cu votul
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă fără a se ţine cont de opinia consilierilor aleşi de
către cetăţeni pentru a le reprezenta interesele.

Recomandarea: Considerăm necesar completarea art.8 cu alineate noi care să
transpună prevederile art.19 alin.(4) şi (5) din Legea nr.436/2006.

Art.8 alin.(3) – deciziile sînt semnate de preşedintele şedinţei şi 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.

Deşi sunt specificate persoanele responsabile de semnarea deciziilor, nu este prevăzut un
termen limită în care aceştia urmează să semneze deciziile. Astfel, există riscul tergiversării
procesului de implementare a unor decizii menite să dezvolte unitatea administrativ
teritorială, dar care vor fi în detrimentul intereselor unor anumite persoane.

Recomandarea: Recomandăm completarea normei după sintagma „de secretarul
consiliului municipal” cu sintagma „în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei
consiliului”. Termen prevăzut şi la art.20 alin.(1) din Legea nr.436/2006.
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Art.8 alin.(3) – deciziile sînt semnate de preşedintele şedinţei şi 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.

Art.20 alin.(1) din Legea nr.436/2006 stabileşte interdicţie pentru secretarul consiliului de a
contrasemna decizii privind numirea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului
consiliului. În norma propusă de autor nu se regăsesc asemenea prevederi. Respectiv,
consiliul nu îşi va putea realiza dreptul de a modifica raporturile de serviciu ale secretarului
dacă acestea nu au fost contrasemnate de către acesta (secretar).

Recomandarea: Recomandăm completarea normei cu prevederi care să stabilească
interdicţii cu privire la contrasemnarea deciziilor ce privesc numirea şi încetarea
raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului. Normă prevăzută şi la art.20 alin.(1)
din Legea nr.436/2006.

Art.8 alin.(3) – deciziile sînt semnate de preşedintele şedinţei şi 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.

Deşi sunt stabilite norme care să soluţioneze cazurile cînd preşedintele şedinţei este în
imposibilitate de a semna decizii, menţionăm că norma propusă este discreţionară şi acordă
dreptul de a împuternici în acest sens orice persoană care nu este consilier sau care nu este
locuitor al municipiului.
Există riscul numirii unei persoane terţe responsabile de semnarea deciziilor care are
interese proprii, iar prin coruperea consilierilor să obţină dreptul de a semna decizii
avantajoase intereselor proprii.

Recomandarea: Recomandăm substituirea sintagmei „persoana împuternicită” cu
sintagma „către un consilier al municipiului Bălţi împuternicit”. Astfel, norma va fi în
conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) din Legea nr.436/2006.

Art.9 secretarul consiliului municipal – alin.(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.

Norma propusă nu stabileşte prevederi cu privire la modificarea şi suspendarea raporturilor
de serviciu ale secretarului. Există riscul ca acţiunile menţionate să fie efectuate fără a
adopta o decizie a consiliului municipal în acest sens.

Recomandarea: Recomandăm substituirea sintagmei „eliberarea din funcţia de
secretar” cu sintagma „Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu
ale secretarului”.

Art.9 atribuţiile secretarului consiliului municipal – alin.(1) lit.c) oferă avize la
proiectele deciziilor consiliului municipal şi este responsabil pentru legalitatea
acestora, contrasemnează deciziile.

Sintagma „şi este responsabil pentru legalitatea acestora” este ambiguă şi creează impresia
că secretarul este responsabil de legalitatea deciziilor consiliului municipal. În acest sens,
există riscul adoptării unor decizii dubioase, iar răspunderea pentru efectele produse de
aceste acte să fie suportată de către secretar.
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Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea sintagmei „şi este responsabil
pentru legalitatea acestora”.

Art.11 alin.(5) – primarul promovează de sine stătător şi sub propria răspundere
politica de personal şi formează aparatul primarului (primăriei), de asemenea, la
discreţia sa, numeşte conducătorii întreprinderilor şi instituţiilor municipale.

În opinia noastră norma propusă de autor este abuzivă. Prin sintagma „la discreţia sa„ pot fi
numite în funcţii de conducere a întreprinderilor şi instituţiilor municipale persoane cu
integritate dubioasă, fără studii şi capacităţi corespunzătoare. Mai mult, primarul poate numi
persoane care îi vor promova interesele personale. 

Recomandarea: Sintagma „la discreţia sa„ necesită a fi exclusă iar norma completată
cu prevederi care să stabilească condiţii de numire a conducătorilor (ex. prin concurs).

Art.12 competenţele primarului municipiului Bălţi – alin.(3) lit.c) eliberează autorizaţii,
licenţe şi permisiuni pentru desfăşurarea anumitor activităţi.

Analizînd cadrul normativ în vigoare în speţă Legea nr.451-XV din 30.07.2001 privind
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător deducem lipsa normelor cu privire
la eliberarea licenţelor de către autorităţile administraţiei publice locale. Totodată, atragem
atenţia că art.6 al Legii prenotate sunt specificate expres autorităţile de licenţiere. În acest
sens considerăm că eliberarea licenţelor de către primar este o competenţă excesivă pe care
autorul încearcă să o promoveze.

Recomandarea: Cuvîntul „licenţe” necesită a fi exclus.

Art.12 Competenţele primarului municipiului Bălţi – alin.(4) lit.g) transmite în arendă
(locaţiune) persoanelor fizice şi juridice bunurile proprietate a municipiului, în cazul în
care termenul arenzii (locaţiunii) nu depăşeşte 5 zile calendaristice.

Conform art.14 alin.(2) lit.c) din Legea nr.436/2006 consiliul local decide darea în
administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor domeniului public al
satului (comunei), oraşului (municipiului). Evidenţiem că norma nu specifică nici un termen.
Respectiv, indiferent de perioada arenzii (locaţiunii), competenţa dată aparţine exclusiv
consiliului şi nicidecum primarului.

Recomandarea: Nepromovarea normei, deoarece contravine Legii nr.436/2006.

Art.16 alin.(4) – patrimoniul municipal şi cel al unităţilor administrativ-teritoriale care
intră în componenţa municipiului sînt administrate exclusiv de autorităţile publice
respective (consiliul municipal, consiliile locale, primarul municipiului şi primarii
satelor/comunelor) conform legii.

Sintagma „primarul municipiului şi primarii satelor/comunelor” contravine art.14 alin.(2) lit.b)
din Legea nr.436/2006 potrivit căruia administrarea bunurilor domeniul public şi cel privat ale
satului (comunei), oraşului (municipiului) ţine de competenţa consiliului local.

Recomandarea: Sintagma „primarul municipiului şi primarii satelor/comunelor”
necesită a fi exclusă, deoarece contravine Legii nr.436/2006.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor
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Art.7 şedinţele consiliului municipal – alin.(5) dacă primarul ori interimarul său refuză
convocarea consiliului municipal în şedinţă extraordinară, iniţiată de un grup de cel
puţin o treime din consilierii 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.

Autorul limitează din drepturile consiliului municipal de a convoca şedinţe de sinestătător.
Astfel, este prevăzută doar o singură opţiune cînd poate fi realizată această măsură „dacă
primarul ori interimarul său refuză convocarea consiliului municipal extraordinară, iniţiată de
un grup de cel puţin o treime din consilierii aleşi...”. Totodată, art.59/3 alin.(3) din Legea
nr.436/2006 prevede trei situaţii în care poate fi convocat consiliul de sinestătător: în cazul în
care primarul municipiului nu a convocat în şedinţă ordinară consiliul în decurs de 15 zile
după expirarea termenului de convocare; refuză sau se află în imposibilitate de a convoca în
şedinţă extraordinară consiliul la cererea a cel puţin o treime din consilierii.

Recomandarea: Alin.(5) urmează a fi redactat în vederea transpunerii textului de la
art.59/3 alin.(3) din Legea nr.436/2006.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Art.11 alin.(5) – primarul promovează de sine stătător şi sub propria răspundere
politica de personal şi formează aparatul primarului (primăriei), de asemenea, la
discreţia sa, numeşte conducătorii întreprinderilor şi instituţiilor municipale.

Pe lîngă faptul că sintagma „la discreţia sa„ este abuzivă, constatăm lipsă de transparenţă cu
privire la numirea persoanelor care vor gestiona patrimoniul public sau vor oferi servicii
publice. Transparenţa gestionării mijloacelor financiare este un factor imperios pentru
dezvoltarea unităţii administrativ teritoriale, iar lipsa acesteia poate duce la delapidare
mijloacelor financiare publice.

Recomandarea: Sintagma „la discreţia sa„ necesită a fi exclusă iar norma completată
cu prevederi care să stabilească condiţii de numire a conducătorilor (ex. prin concurs).

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Art.14 viceprimarii municipiului alin.(6) – viceprimarilor li se pot aplica, în condiţiile
legii, sancţiuni disciplinare pentru anumite omisiuni în exercitarea atribuţiilor.

Norma prenotată este ambiguă. Autorul nu a specificat expres pentru care încălcări pot fi
sancţionaţi viceprimarii, şi doar a expus o formulare generală „pentru anumite omisiuni”.
Astfel, există riscul sancţionării viceprimarilor în mod discreţionar şi abuziv.

Recomandarea: Sintagma „pentru anumite omisiuni” necesită a fi revăzută în vederea
stabilirii exprese a încălcărilor pentru care pot fi aplicate sancţiuni.
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