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DENUNȚ
sunt informată despre răspundere penală pentru denunț cu bună
știință fals, ce este reglementat de art.311 Codul penal.
Prin scrisoarea din data de 27.01.2021 primăria mun. Bălți unilateral a fost
informată, de către agentul economic SRL ”Țambula-Bilicenii Noi” că prin Decizia
primăriei com. Țambula nr. 07/12 din 18.12.2020 și Deciziei primăriei com. BiliceniNoi din nr. 4/4 din 18.09.2020, începând cu data de 01.02.2021, tariful pentru
colectarea deșeurilor a fost modificat și s-a stabilit în mărime de 44 lei pentru m3 (cu
o creștere de 10 lei pentru m3 -33%), drept temei pentru majorarea tarifului este
demersul agentului economic SRL ”Țambula-Bilicenii Noi”.
Potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. c) ale Legii nr. 436/2006 privind
administrarea publică locală, competențele de bază ale consiliilor locale sunt de a
decide în privința actelor juridice de administrare privind bunurile domeniului
public al satului (comunei), orașului (municipiului), după caz, precum și privind
serviciile publice de interes local, în condițiile legii.
Totodată, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. h) ale Legii menționate, în
competențele de bază ale consiliilor locale, sunt de a

decide înfiinţarea

instituţiilor publice de interes local, organizează serviciile publice de gospodărie
comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare, decide
asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate.
De asemenea, potrivit art. 14 alin. (1) lit. q) ale legii precitate, în
competențele de bază ale consiliilor locale, în condiţiile legii, aprobă norme
specifice şi tarife pentru instituţiile publice şi serviciile publice de interes local
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din subordine, cu excepţia tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu
energie termică şi de alimentare cu apă tehnologică, inclusiv aprobă cerinţe
privind regimul de lucru al întreprinderilor comerciale şi de alimentaţie publică,
indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi al
persoanelor fizice care practică comerţul.
Deci, reamintesc faptul că potrivit că art. 14 alin (4) ale Legii nr. 436/2006
privind administrarea publică locală, consiliul local nu poate adopta decizii
care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei de acoperire a
costului realizării deciziilor respective.
Astfel, potrivit speței, consiliul municipalului Bălți urma să emită o
decizie aprobare a majorării tarifului prezentat de agentul economic SRL
”Țambula-Bilicenii Noi” la data de 27.o1.2020, cu trimitere la sursa de acoperire a
cheltuielilor neprevăzute, în sensul în care primăria va suporta cheltuieli
suplimentare de colectare a deșeurilor solide, și respectiv, aceste cheltuieli nu au
fost prevăzute în bugetul municipiului pe anul 2021.
Potrivit art. 29 ale Legii nr. 436/2006 privind administrarea publică locală,
atribuțiile de bază ale primarului, astfel, primarul, în calitatea sa de autoritate
publică locală executivă, exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare
sau încredinţate de consiliul local.
În vederea concretizării anumitor aspecte, la data de 4 februarie 2021 potrivit
prevederilor cu art.17 alin (6), art.20 alin.(2), art.23 ale Legii nr. 39/1994 privind
statutul deputatului în Parlament și art.125 din Regulamentul Parlamentului
Republici, în calitate de deputat am solicitat Primarului mun. Bălți, Renato Usatîi sămi elibereze copiile următoarelor acte:
- copia Decizie consiliului mun. Bălți referitoare modificarea tarifului de la 33 lei
pentru m3 la tarifului de 44 lei pentru m3;
- copiile contractelor încheiate între primăria mun. Bălți și SRL ”Țambula-Bilicenii
Noi” pentru colectării deșeurilor pentru perioada anilor 2015-2021.
- nota informativă cu avizele comisiilor de specialitate din cadrul primăriei mun.
Bălți cu analiza impactului asupra bugetului local și a consumatorului după majorării
tarifului cu 10 lei pentru m3 în favoarea agentului economic.
Potrivit anexelor la scrisoarea de însoțire din data de 17 februarie 2021,
semnată de Primarul mun. Bălți Renato Usatîî, acesta a expediat în adresa
deputatului, Arina Spătaru, doar copiile contractelor încheiate între primăria mun.
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Bălți și SRL ”Țambula-Bilicenii Noi” pentru colectării deșeurilor, în rest copiile
anexate nefiind relevante și neavând impact direct asupra majorării tarifului de
transportarea deșeurilor în favoarea agentului economic de 33%.
Totodată, Primarul mun. Bălți, Renato Usatîî nu a prezentat nota informativă
cu avizele comisiilor de specialitate din cadrul primăriei mun. Bălți cu analiza
impactului asupra bugetului local și a consumatorului după majorărea tarifului cu 10
lei pentru m3 în favoarea agentului economic. Deci, consiliul local nu poate adopta
decizii care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei de acoperire a costului
realizării deciziilor respective.
Respectiv, în adresa deputatului Decizia consiliului mun. Bălți referitoare
modificarea tarifului de la 33 lei pentru m3 la tarifului de 44 lei pentru m3 nu a fost
expediată, ori o asemenea decizie nu există.
Suplimentar am solicitat potrivit normelor relatate supra, primăriilor
comunelor Tambula și Bilicenii-Vechi din r-n Sângerei prin demersul din 4 februarie
2021 sa-mi fie puse la dispoziție următoarele acte:
- copia Deciziei primăriei com. Țambula nr. 07/12 din 18.12.2020;
- copia Deciziei primăriei com. Biliceni-Noi din nr. 4/4 din 18.09.2020;
- copia demersul agentului economic SRL ”Țambula-Bilicenii Noi”;
- copiile contractelor încheiate între primările Țambula și Bilicenii Noi cu SRL
”Țambula-Bilicenii Noi” pentru depozitarea deșeurilor

pe terenul administrației

publice locale pentru perioada anilor 2015-2021;
- copiile avizelor comisiilor de specialitate care au stat la baza acceptării demersului
agentului economic SRL ”Țambula-Bilicenii Noi” referitor la majorarea tarifului de
la 33 lei m3 de la 44 lei m3 .
Deci, în concluzie, prin răspunsurile și anexele la solicitarea deputatului Arina
Spătaru, adresată către primăria mun. Bălți cât si primăriile comunelor Țambula și
Bilicenii-Vechi din r-n Sângerei devine evidentă o înțelegere de grup, cu încălcarea
vădită a normelor menționate mai sus.
În atare situație, calific acțiunile ori inacțiunile primarului mun. Bălți, Renato
Usatîî, în coraport cu acțiunile primarilor comunelor Tambula, Mihail Col și
Bilicenii- Vechi, Guzun Ala și a agentului economic SRL ”Țambula-Bilicenii Noi”
Administrator, Gricliuc T, drept o bănuială rezonabilă ce ține de depășirea
atribuțiilor de serviciu care conform procedurilor, urmează a fi investigate de către
organul de urmărire penală.
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Luând în considerație lipsa atribuțiilor abordate la începutul denunțului, se
impune examinarea acțiunilor primarului mun. Bălți, Renato Usatîi prin prisma
infracțiunilor prevăzute de articolului 328 (excesul de putere sau depășirea
atribuțiilor de serviciu) Cod penal în conformitate cu prevederilor art.274 Cod
de procedură penală.
Rog, să fiu informată la adresa MD-3121 mun. Bălți, str. Sfântul Nicolae 61/15
sau la adresa electronică arinaspataru@gmail.com.
Anexe:
1. Copia demersul din 4 februarie 2021 către Primaria mun. Bălți- 2 file;
2. Copia răspunsul Primăriei mun. Bălți - 17 file;
3. Copia demersului din 4 februarie 2021 către primăriilor comunelor
Tambula și Bilicenii-Vechi din r-n Sângerei- 1 file;
4. Copia răspunsul primăriilor comunelor Tambula și Bilicenii-Vechi din r-n
Sângerei - 7 file.
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