
CONSILIUL ORASENESC CAUSENI
NOTA INFORMATIVA

Nr. __________  din

COMPETENTA COMISIEI: Verificarea Actelor juridice care au condus la 
instrainarea terenurilor proprietate publica si amplasarea ilegala 
a Obiectivelor/constructiilor usoare in zona de siguranta a drumului public (R-30) 
- bul. M. Eminescu, or.Causeni.

Examinind toate circumstantele 
si legislatia in vigoare

COMISIA A STABILIT:
Ca, prin HG-1468 din 30.12.2016, drumul public national R - 

30, care intersecteaza or.Causeni. a fost transmis in gestiunea Consiliului raional 
Causeni, atribuind cod caracteristic pentru "DRUM LOCAL" (L).

Potrivit art. 2 din Legea Drumurilor nr. 509 din 22.06.1995, chiar si dupa ce a fost 
transmis in gestiunea Consiliului raional Causeni, acesta are statut de "DRUM PUBLIC".

Notiunea de drumuri nationale - drumuri care sTnt proprietate publica a statului §i 
care asigura principalele legaturi rutiere - internationale, legatura Tntre capitala tarii §i 
ora§ele-re§edinta, municipiile §i obiectivele de importanta republicana.

Ele pot fi:
drumuri republicane - drumuri care asigura legatura Tntre capitala tarii §i ora§ele-re§edinta, 
municipiile §i obiectivele de importanta republicana (centrele industriale, statiunile 
balneoclimaterice, locurile publice de agrement, rezervatiile naturale, monumentele istorice 
§i de culture), de asemenea legatura Tntre ora§ele-re§edinja, Tntre municipii, Tntre ora§ele- 
re§edinta §i municipii, precum §i legatura Tntre ora§ele-re§edinta §i stable feroviare, 
aeroporturile §i porturile fluviale din imediata apropiere;
drumuri locale - drumuri care asigura legatura Tntre ora§ele-re§edinta §i satele (comunele) 
din componenta raionului, precum §i legatura Tntre sate (comune), inclusiv accesul spre ele 
dinspre drumurile nationale, §i care sTnt proprietate publica a unitatilor administrativ- 
teritorial.

1. zona drumului public, care cuprinde:
a) ampriza drumului - suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului: 
partea carosabila, trotuare, piste pentru delicti, acostamente, §anturi, rigole, taluzuri, §anturi 
de garda, pavilioane pentru pasageri, parcaje §i platforme pentru stationarea mijloacelor de 
transport, ziduri de sprijin §i alte lucrari de arta;
b) zonele de siguranta - suprafetele de teren situate de о parte §i de alta a amprizei 
drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiere, plantatiile rutiere §i pentru alte 



scopuri legate de intrejinerea §i exploatarea drumului sau pentru siguran|a circulatiiei. Din 
zonele de siguranta fac parte suprafejele de teren destinate asigurarii vizibilitatii in curbe 
§i intersect, suprafejele ocupate de drumurile de vara destinate deplasarii ma§inilor §i 
agregatelor agricole, precum §i suprafe|ele ocupate de lucrarile de consolidare a terenului 
drumului §i altele asemenea. In afara localita|ilor, limitele minime ale zonelor de siguranta a 
drumurilor sTnt prevazute in anexa nr. 2 a legii 509, sec^iunea - 1. Limitele zonelor 
drumurilor publice: 1. Zonele de sig urania ale drumurilor sint cuprinse de la limita exterioara 
a amprizei drumului pina la marginea exterioara a plantatiilor rutiere. 2. In cazul lipsei 
planta|iilor rutiere, latimea zonei de siguranta ajunge pina la: a) 5,0 m de la marginea 
exterioara a §an|urilor sau 7,0 m de la marginea exterioara a acostamentului, pentru 
drumurile situate la nivelul terenului; b) 7,0 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in 
rambleu; c) 7,0 m de la marginea de sus a taluzului sau de la marginea exterioara a 
§an|ului de garda, pentru drumurile in debleu cu inaltimea de pina la 5,0 m inclusiv; d) 9,0 
m de la marginea de sus a taluzului sau de la marginea exterioara a §an|ului de garda, 
pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare de 5,0 m.

Comisia de lucru a examinat aspectele referitor la ilegalitatile omise de Consiliul 
Orasenesc Causeni prin Deciziile luate privind instrainarea terenurilor aflate in zona de 
siguranta a drumului public (R-30) bul. M. Eminescu si amplasarea pe aceste suprafete de 
terenuri a unor obiective /constructii.

Avind in vedere Legea 509 din 22.06.1995, Consiliul or. Causeni si-a depasit 
atributiile sale si prin Deciziile emise a instrainat terenuri proprietate publica care nu-i 
apartineau, nu le administra si nu le gestiona.

Toate terenurile care au fost instrainate s-au schimbate cu persoane fizice s-au 
juridice se gasesc in Zona drumului public, administrator fiind Guvernul R.Moldova si 
nu Consiliului orasenesc Causeni.

2) CONFORM REGULAMENTULUI privind condi(iile de amplasare a 
obiectivelor in zona drumului public §i/sau in zonele de protectie ale acestuia din 
anexa 4 a legii nr. 509 din 22.06.1995 referitor la Amplasarea obiectivului in zona drumului 
public §i/sau in zonele de protectie ale acestuia se desfa§oara in doua etape: a) 
eliberarea prescriptiilor tehnice privind amplasarea obiectivului in zona drumului public 
§i/sau in zonele de protectie ale acestuia (in continuare - prescript!! tehnice) (modelul se 
anexeaza) - document care se ob(ine la faza de proiectare; b) eliberarea autorizatiei de 
amplasare a obiectivului in zona drumului public §i/sau in zonele de protectie ale 
acestuia (modelul se anexeaza) - document care se obtine inainte de inceperea lucrarilor 
in zona drumului §i/sau in zonele de protectie ale acestuia.

Analizind documentele puse la dispozitia Comisiei de lucru, formata de 
catre Consiliul or. Causeni, membrii comisiei au considerat ca nici unul din Obiectivele 
amplasate pe terenurile aflate in zona drumului public nu corespund Constitutiei si 
legislatiei in viguare. Prin amplasarea acestor obiective de asemenea 
este incalcata securitatea pietonala si securitatea circulatiei rutiere.



Referitor la securitatea pietonala - pietonii, in lipsa zonei de asteptare pentru trecerea 
drumului, sunt supusi riscului privitor viata si sanatatea lor.
Referitor la securitatea circulatiei - amplasind acele Obiective, nu sa respectat zona de 
vizibilitate la intersect!) dupa cum prevede Legea nr. 509 din 22.06.1995.
Deciziile mentionate a Consiliului Or. Causeni cu privire la instrainarea terenurilor aferente 
drumului public sunt acte administrative cu caracter individual, fiind о manifestare juridica 
unilateral de vointa din partea autoritatii publice locale, in persoana Consiliului Orasenesc 
Causeni, in vederea organizarii si executarii in concret a legii.

In temeiul art. 26 al Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000 (care 
era in vigoare la momentului adoptarii deciziilor de instrainare) si a Codului Administrativ in 
vigoare in 01.04.2019, prezentele decizii a consiliului de instrainare sunt posibile de a fi 
anulate, fiind emise contrar normelor legale, ce reglementeaza raporturile ce tin de 
domeniul public si in special de proprietatea publica exclusive a statului, fiind ilegala ca fiind 
emisa cu incalcarea competentei si fiind ilegala ca fiind emisa cu incalcarea procedurii 
stabilite, inclusiv cu incalcarea atributiilor prevazute expres in lege. Actele sunt ilegale in 
fond, fiind emis contrar prevederilor Legii.
Obiectul vizat in deciziiile date, sunt niste bunuri al domeniului public al statului si anume 
terenurile cu nr. Cadastrale 2701210 -377, 483, 505, 221, 212, 355, 450, din bul.M. 
Eminescu or. Causeni aferente drumului public (R-30) aflat/trecut din Administrarea I.S. 
Administratia Nationala a Drumurilor in administrarea Agentiei Proprietatii Publice (conform 
HG din 07.03.2019),care de drept esteo institute publica de nivel national, subordonata 
Guvernului RM.

In conformitate cu art.4 alin.1 lit c) din legea nr.91/05.04.2007 privind terenurile 
proprietate publica si delimitarea lor, este prevazut expres, ca de domeniul public al statului 
tin terenurile aferente cladirilor in care i§i desfa§oara activitatea ministerele, alte autorita(i 
ale administratiei publice centrale, institute subordonate lor, drumuri nationale, locale, etc.

Conform art. 2 din Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea si deetatizarea 
proprietatii publice, prin ’’bunuri ale domeniului public al statului se subintelege о totalitate 
de bunuri mobile si imobile destinate satisfacerii intereselor generate ale statului.” Totodata, 
acelasi articol da definitia de bunuri ale domeniului privat al statului care semnifica ”o 
totalitate a bunurilor mobile si imobile, aflate in patrimoniul statului, care au о destinatie 
strict determinate, alta decat satisfacerea unui interes general.”

Regimul juridic al terenurilor din domeniul public este reglementat expres In art.2 din legea 
nr.91/05.04.2007 privind terenurile proprietate publica si delimitarea lor,care prevede 
urmatoarele reguli imperative:

(1) Terenurile din domeniul public sint inalienabile, insesizabile §i 
imprescriptibile, dupa cum urmeaza:



a) nu pot fi instrainate, ci pot fi date numai in administrare, in concesiune, in arenda sau in 
locatiune in conditiile legii;

b) nu pot fi supuse executarii silite; asupra lor nu se pot constitui garanjii reale;

c) nu pot fi dobindite de ter|i prin uzucapiune.

(2) Actele juridice incheiate cu incalcarea alin.(1) sint lovite de nulitate absoluta.

(3) Terenurile din domeniul public pot fi trecute in domeniul privat doar in condi|iile 
legii.

In acest context sunt semnificative normele legislative imperative ce reglementeaza regimul 
juridic al bunurilor proprietate publica, si in special art. 10 din legea nr. 121/04.05.2007.

Articolul 10. Regimul juridic al bunurilor proprietate publica

(1) Bunurile domeniului public fac obiectul exclusiv al proprietafii publice. Circuitul 
civil al acestor bunuri este interzis, cu excepfia cazurilor prevazute de lege.

(2) Bunurile domeniului public sint inalienabile, insesizabile §i imprescriptibile, in particular:

a) nu pot fi instrainate, nici prin privatizare sau depunere in capitalul social al unei persoane 
juridice;

b) nu se pot constitui obiect al gajului sau al unei alte garan^ii reale;

c) nu pot fi supuse urmaririi silite, nici chiar in cazul insolvabilitatii persoanei juridice care le 
gestioneaza;

d) dreptul de proprietate asupra lor nu se stinge prin neuz;

e) nu pot fi dobindite de persoane fizice sau juridice prin uzucapiune.

(3) Bunurile domeniului public pot fi gestionate de autoritatile administratjei publice centrale 
§i locale, de institute publice, de intreprinderile de stat /municipale §i, in cazurile prevazute 
expres de lege, de societatjle comerciale.

(4) Bunurile domeniului public pot fi folosite numai la destina|ie §i nu pot fi transmise in 
comodat persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu capital privat.

(5) Asupra bunurilor domeniului public se poate constitui servitute numai in cazurile in care 
aceasta grevare este compatibila cu uzul sau cu interesul public caruia bunurile ii sint 
destinate.

(6) Actele juridice privind instrainarea sau dobindirea, in folosul persoanelor fizice 
sau al persoanelor juridice cu capital privat, a bunurilor domeniului public, inclusiv 
prin privatizare, precum §i actele juridice privind darea acestor bunuri in comodat 
persoanelor indicate sint lovite de nulitate absoluta.



Coraborand normele imperative ale legii cu natura juridica a terenurilor cu nr. Cadastrale - 
2701210-377, -483, -505, -221, -212, -355, -450 .amplasate pe bul. M. Eminescu 
or.Causeni aferente drumului public (R-30), aflat in administrarea 
Agentiei Proprietatii Publice concluzionam faptul ca aceste bunuri imobile servesc unui 
interes general al societatii - zona de siguranta a circulatiei rutiere.

Actele administrative supuse contestarii Deciziile Consiliului Orasenesc cu privire la 
instrainarea terenurilor aferente drumului public R 30 au fost adoptate cu grave incalcari ale 
normelor imperative ale legii in materie de regim juridic al proprietatii din domeniul public al 
statului.

In acest sens art. 6 alin. (4) al Legii nr 91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate 
publica si delimitarea lor stabileste ca "Trecerea terenurilor din domeniul public in domeniul 
privat si instrainarea acestora se face prin hotarare de Guvern sau, dupa, caz prin decizie 
a consiliului raional, a Adunarii Populare a unitatii teritoriale autonome Gagauzia, a 
consiliului orasenesc (municipal), satesc (comunal) daca Constitutia sau legea organica nu 
dispune altfel. Terenurile de uz public pot fi trecute in domeniul privat doar daca nu mai sunt 
destinate uzului public.”

Cu certitudine putem sustine ca terenuri aferente drumului public care 
servesc in calitate de zona de siguranta sunt de uz public.
In situatia noastra destinatia terenurilor a ramas de uz public, cu destinatie de terenuri 
aferente drumului public care servesc in calitate de zona de siguranta necatind la 
aceasta Consiliul Orasenesc Causeni ignorind norma imperative) sus citata prin instrainare 
a schimbat indirect regimul juridic al acestor bunuri din domeniul public in domeniul privat al 
statului si a dispus introducerea lui in circuital civil, instrainindu-le ignorind interdictia 
stability prin lege.
Conform art. 286 Cod Civil, circuitul civil al bunurilor presupune ca
bunurile pot circula liber, cu excep|ia cazurilor cind circulajia lor este limitata sau 
interzisa prin lege.

In aceasta ordine de idei referentiala este si pozitia Curtii Constitutionale a Republicii 
Moldova, expusa in decizia sa de respingere a sesizarii nr. 48A/2013 din 30.10.2013. 
Curtea observe) ca legiuitorul, in vederea diferentierii bunurilor proprietatii publice si a 
domeniului din care fac parte, a instituit criteriul destinatiei bunurilor. Astfel, din domeniul 
public al statului fac parte bunurile destinate satisfacerii intereselor generale ale



statului, iar din cel privat, toate celelalte bunuri cu о destinatie strict determinate, alta 
decat satisfacerea unui interes general.

Actele sunt ilegale, fiind emise cu incalcarea competentei.

Consiliul orasenesc Causeni prin actele administrative adoptate de instrainare a terenurilor 
din zona de siguranta aferente drumului public , a Tncalcat prevederile legale, care nu doar 
sfideaza ordinea de drept stability de Constitutie si de actele subordonate ei (Principiul 
legalitatii), dar complementar este Tncalcata si puterea discretionara a Consiliul orasenesc 
Causeni si executivului- Primaria Or. Causeni care deriva din capacitatea cu care a fost 
inzestrat Organul- executiv Tntru apararea interesului public, care trebuie ocrotit, or acest 
interes public este interesul care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala, 
garantarea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, satisfacerea 
nevoilor comunitare, realizarea competentei autoritatilor publice, iar prin actiunele sale 
Consiliul Orasenesc Causeni de facto s-a subrogat Tn drepturi cu Guvernul si Parlamentul 
(Principiul separatiei puterilor fiind Tncalcat).

Potrivitart. 12 alin. (1) din Legea Guvernului, -’’Guvernul exercita, din insarcinarea 
Parlamentului, functiile de proprietaral patrimoniului statului, creaza conditiile necesare 
pentru dezvoltarea tuturor tipurilor de proprietate”

Reglementarea regimului general al proprietatii, conform art. 72 alin. (3) lit. i) din 
Constitutie, este prerogativa exclusive a Parlamentului.” Prin urmare, terenurile, care 
prin lege organica au fost trecute exclusiv m categoria bunurilor proprietatea exclusiva a 
statului de domeniul public, pot fi trecute in categoria bunurilor proprietatea statului din 
domeniul privat si instrainate doar de catre forul legislativ Suprem - Parlamentul Republicii 
Moldova.

Din cele expuse, constatam ca Consiliul Orasenesc si-a depasit competentele adoptand 
aceste acte administrative cu caracter individual.
Actele sunt ilegale, fiind adoptate cu incalcarea procedurii stabilite.
Potrivit art. 102 alin. (4) din Constitutie ’’Hotararile si ordonantele adoptate de Guvern se 
semneaza de Prim-ministru se contrasemneaza de ministri care au obligatia punerii lor in 
executare si se publica in Monitorul Oficial”. Totodata art. 30 din legea nr.64/31.05.1990 cu 
privire la Guvern stabileste ca "llnele hotarari se contrasemneaza de ministri, care au 
obligatia punerii lor in aplicare: hotararile privind executarea bugetului, utilizarea 
imprumuturilor si creditelor interne si externe, desfasurarea reformelor financiar- 
economice si sociale, administrarea proprietatii publice - respectiv, de Ministrul 
Finantelor, Ministrul Economiei.”



Deciziile Consiliului Orasenesc Causeni cu privire la vinzarea-cumparare/ schimbul 
terenurilor aferente si din zona de siguranta a drumul public (R 30) bul. M.Eminescu a avut 
ca obiect de reglementare transmiterea din domeniul public in domeniul privat al statului 
terenurile cu numerele cadastrale sus mentionate aflate in zona de siguranta a drumului 
public (R-30) bul,M.Eminescu or. Causeni, ceea ce constituie bun din domeniul public al 
statului, pe care Guvernul fl administreaza.

Astfel, aceste instrainari urmau a fi aprobate prin Hotarare de Guvern care urma a fi 
contrasemnata in conformitate cu Legea cu privire la Guvern si Constitutia Republicii 
Moldova de catre Ministrul Finantelor si Ministrul Economiei. Aceasta procedura a fost 
neglijata, iar Deciziile de mstrainare a fost emise doar de Consiliul Orasenesc Causeni.

Referintiala este Hotararea Curtii Constitutionale cu privire la interpretarea unor 
dispozitii din art. 94 alin. (2) si art. 102 alin. (3) din Constitutia Republicii Moldova nr. 
14 din 18.03.1999, unde este indicat faptul ca "Referitor la contrasemnare, ca element 
esential de procedura, Curtea Constitutionala
Nerespectarea conditiilor de validitate la adoptarea sau emiterea acestor acte atrage 
nulitatea sau inexistenta lor.

Curtea mentioneaza, de asemenea, ca contrasemnatura, ca о conditie esentiala a 
validitatii decretelor emise si a hotararilor adoptate, face parte integranta din textul 
acestor acte.’’

In cazul dat, Deciziile Consiliului Orasanesc Causeni de mstrainare a terenurilor de 
drept sunt lovite de nulitate absoluta si conform legii nu poate produce nici un efect juridic.

Insa de fapt, conform prevederilor din Deciziile Consiliului Orasanesc Causeni de 
fnstrainare a terenurilor din zona de siguranta a drumului public, Agentia Relatii Funciare 
si Cadastru/Oficiul teritorial Cadastral a operat modificari in documenatia cadastrala, 
mtroducmd acest bun din domeniul public al statului in circuitul civil.

Aceaste Decizii a Consiliului orasanesc Causeni de mstrainare a terenurilor din zona de 
siguranta a drumului public deja au produs, contrar normelor imperative a legii, un sir Tntreg 
de efecte negative, s-a aprobat planul urbanistic zonal privind valorificarea terenului, s-au 
eliberat Dispozitii a Primarului orasului cu privire la amplasarea si construirea mai multor 
gherete, s-au aplicat sanctiuni contraventionale de catre Agentii constatatori a 
Inspectoratului national de patrulare a IGP a MAI Causeni pentru construirea/ amplasarea 
obiectivelor comerciale pe perimetrul zonei de siguranta a drumului public (R-30) bul. M. 
Eminescu or. Causeni, iar Agentii economiei continua nestingherit sa se afle/ sa fie 
amplasati pe zona de siguranta a drumului public, manifestind prin actiunile sale о 



ignoranta totala fata de Procesele verbale cu privire la contraventie a INP a IGP Causeni a 
MAI.

In situatia existenta, and actele administrative - Decizii sunt nule de drept, fiind lovite de 
tripla nulitate absolute, astfel fiind aduse atingeri competentei Guvernului a 
carui imputerniciri consfintite expres m art.3 din legea nr.64/31.05.1990 (in vigoare la 
momentul adoptarii deciziilor) cu privire la Guvern conform carora este investit sa asigure 
legalitatea, ordinea publica, drepturile §i liberta(ile ceta^enilor, inclusiv are obligatia sa 
asigure respectarea §i executarea legilor, hotaririlor Parlamentului, decretelor Pre§edintelui 
Republicii Moldova, tratatelor Internationale la care Republica Moldova este parte.

IN CONCLUZIE:

Comisia de lucru prin Nota informativa (Raport), in urma examinarii a 
tuturor Actelor juridice puse la dispozitia ei, vine catre Consiliul orasenesc Causeni 
cu urmatoarele propuneri:

1. Anularea Deciziilor Consiliului orasenesc Causeni, care au stat la baza scoaterii in 
circuitul civil a terenurilor cu numerile cadastrale sus mentionate aflate in zona 
drumului public (R-30) bul. M.Eminescu si cu ulterioara lor istrainare 
sunt ilegale.
2. Adoptarea unei Decizii a Consiliului orasenesc referitor la expedierea Notei 
informative intocmita de catre Comisia de lucru formata de consiliul orasenesc 
Causeni, catre Guvernului R.Moldova administratorul drumului public( R-30), in 
privinta la scoaterea ilegala in circuitul civil a terenurilor poprietate publica din zona 
drumului public (R-30)bul. M.Eminescu cu instrainarea lor 
ulterioara incalcind grav legislatia. Solicitam Guvernului R.Moldova de a cere 
Procuraturii Generale examinarea acestor acte de ilegalitate ( Deciziile consiliului 
orasenesc Causeni), care au adus un prejudiciu Guvernului R.Moldova.
3. Solicitam Primarului or. Causeni dom. A. Dontu sa anuleze Dispozitiile ilegale 
emise de catre primarii precedent! ai or. Causeni domnilor . Zaremba A. si 
Repesciuc G., referitor la amplasarea Obiectivelor I constructiilor in zona 
drumului public(R-30).
4. Solicitam Primarului or.Causeni dom. A. Dontu sa dispuna 
prin Dispozitia sa demolarea a tuturor Obiectivelor si constructiilor usoase aflate 
in zona drumului public(R-30) bul. M. Eminescu, fiind amplasate cu abateri grave de 
la Constitutia si legislatia in viguare a R.Moldova precum si a cerintilor 
de securitate a circulatiei rutiera si pietonala ,care prin actiunea lor au pus in 
pericol zilnic viata si sanatatea participant!lor la traffic si a pietonilor.



Cu privire la Legea- 436 din 28.12.2006 art.29(l) Primarul or.Causeni este 
responsabil de asigurarea securitatii circulatiei rutiera si pietonala.

Veaceslav Zmeu______________
Presedintele Comisiei
Valentina Girjev

Secretarul Comisiei


