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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAU§ENI
CONSILIEL ORASENESC CAU$ENI
DECIZIA nr.4/10
din 22 mai 2020
Cu privire la declararea nulitatii contractului
de vanzare - cumparare si radierea dreptului de
proprietate din Registrul Bunurilor Imobile

Avand in vedere demersul Oficiului Teritorial Causeni al Cancelariei de Stat
a Republicii Moldova nr. 1304/OT3 - 45 din 19.02.2020 si in scopul executarii
cadrului legal al Republicii Moldova,
In baza art. 327 (1), 328 (1) din Codul Civil al RM nr. 1107 - XV din
06.06.2002,
in temeiul art. 14 (1), (2), lit. b), c), d), (3), 20 (5) din Legea privind
administratia publica locala nr. 436 - XVI din 28.12.2006, Consiliul orasenesc
Causeni, DECIDE:

1. Se ia act de demersul Oficiului Teritorial Causeni al Cancelariei de Stat a
Republicii Moldova nr. 1304/OT3 - 4 5 din 19.02.2020.
2. Se imputerniceste primarul orasului Causeni, dl Anatolie Dontu, de a
semna si depune si in numele Consiliului Orasenesc Causeni cerere (conform
anexei, parte integranta a prezentei decizii) in instanta de judecata privind
declararea nulitatii absolute a contractului de vanzare - cumparare a obiectului la
licitatie nr. 3261 din 13.04.2017, teren cu destinatia ’’pentru constructie”, situat in
or. Causeni, str. Ana si Alexandru, cu supra fata de 0,0034 ( z g # 5 n t t e ^ ^ z e c i si
patru zecimi de miimi) ha, nr. cadastral 2701209270 incheiat ;intre briniaria or.
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Causeni si cet. Capatina Nina si radierii dreptului de propr?
jrrdtatc a cet. Capat ma
'd4.V u ^
(Alexeev) Nina din Registrul Bunurilor Imobile asupra tercnuliji d

3. Prezenta decizie se comunica:
- Dlui Anatolie Dontu, primarul orasului Causeni;
- Institutia Publica "Agenda Servicii Publice”, Serviciul Cadastral

Teritorial

"Causeni”;
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- Cet. Capatina (Alexeev) Nina;
- Oficiului Teritorial Causeni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunostinta publica
prin intermediul plasarii pe pagina web a Primariei ora§ului Causeni si includerii in
Registrului de stat a actelor locale.

PRE§EDINTELF
§e d i n t e i
Sergiu Gogu
ч co n trasem neazA
SECd^ET'ARl I. CONSILIULUI ORA$ENESC
Ala Cuco§-Chiselita

Anexa
la Decizia nr. 4/10
din 22 mai 2020
Judecatoria Causeni (sectorul Centru)
Or. Causeni
Str. Stefan cel Mare si Sfant, 86

Reclamant: Primarul or. Causeni
Or. Causeni, str. M. Radu, 3

Pa rat: Capatina (Alexeev) Nina
Or. Causeni, str. Unirii, 3, ар. 36A

Intervenient accesoriu: Serviciul Cadastral Teritorial Causeni
I.P. ” Agenda Servicii Publice”
or. Causeni, str. M. Stanciu, 3

Cerere
privind declararea nulitatii contractului de vanzare - cumparare
si radierea dreptului de proprietate din Registrul Bunurilor Imobile

In fapt, la data 13 aprilie 2017 intre primaria or. Causeni in persoana
primarului on Causeni, Repesciuc Grigore si cet. Capatina Nina, in baza Legii nr.
123 - XV din 18.03.2003 privind administratia publica locala, a deciziei Consiliului
orasenesc Causeni nr. 2/36 din 24.02.2017 si a procesului - verbal cu privire la
rezultatele licitatiei funciare nr. 16 din 03.04.2017 a fost incheiat contractul de
vanzare - cumparare terenului nr. 3261 cu destinatia ’’pentru constructie”, situat in
or. Causeni, str. Ana si Alexandru, cu suprafata de 0,0034 (zero intregi treizeci si
patru zecimi de miimi) ha, nr. cadastral 2701209270.
Deci, contractul dat a fost semnat in baza Legii privind 'a tln ^ istra ^ '-j^ ilic a
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locala nr. 123 - XV din 18.03.2013 care, la momentul semhariBlicontractulub de
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vanzare - cumparare, deja era abrogata prin intermediul art. 97' din Lcgea .privind
administratia publica locala nr. 436 - XVI din 28.12.2006.

De asemenea, contractul dat a fost semnat in baza deciziei Consiliului
Orasenesc Causeni ”Cu privire la scoaterea la licitatie a unor terenuri proprietate
publica” nr. 2/36 din 24.02.2017, decizie care a fost modificat^ prin intermediul
pet. 3 a deciziei Consiliului Orasenesc Causeni nr. 7/6 din 12.09.2017, prin
excluderea pet. 1.5 ce viza nemijlocit bunul imobil cu nr. cadastral 2701209270.
De asemenea, contractul dat a fost semnat in baza procesului - verbal cu
privire la rezultatele licitatiei funciare nr. 16 din 03.04.2017, proces - verbal anulat
prin Decizia Consiliului Orasenesc Causeni ”Cu privire la notificarea Oficiului
Teritorial Causeni nr. 1304/OT3 - 575” nr. 7/6 din 12 septembrie 2017 si Hotararii
Judecatoriei Causeni (sediul centru) din 07 noiembrie 2017 (dosar nr. 3 - 63/17)
emisa in pricina civila la cererea de chemare in judecata a Oficiului Teritorial
Causeni al Cancelariei de Stat a RM impotriva Consiliului Orasenesc Causeni,
intervenient

accesoriu,

Capatina

Nina,

cu

privire

la

contestarea

actului

admin istrati v.
Conform pet. 1.2 a Contractului dat este indicat ca dreptul de proprietate a
’’Vinzatorului” este confirmat prin decizia Consiliului Orasenesc Causeni ”Cu
privire la formarea unor bunuri imobile” nr. 4/5 din 14.03.2013.
Or, potrivit Hotararii Judecatoriei Causeni din 09 septembrie 2013 (dosar nr.
3 - 218/13) a fost anulat pet. 12 din din decizia Consiliului orasenesc Causeni ”Cu
privire la formarea unor bunuri imobile” in partea ce tine de formarea bunului
imobil prin separare, teren ”pentru constructii” cu Suprafata de 0,0034 ha, blocul
209, str. Ana si Alexandru.
Astfel, formarea bunului imobil dat a fost interzisa prin hotararea instantei de
judecata iar, in contractul de vanzare - cumparare, se face dovada dreptului de
proprietate asupra terenului in baza unie decizii a Consiliului Orasenesc Causeni
anulata prin hotararea defmitiva si irevocabila a instantei de judecata.
Deci, la momentul deciderii scoaterii la licitatie a terenului dat, Consiliul
Orasenesc Causeni nu a tinut cont de prevederile Hotararii Judecatoriei Causeni din
09.09.2013 (dosar nr. 3 - 218/13)... care nu a fost executata iar, prin urmare,
Consiliul Orasenesc Causeni, neantemeiat si ilegal a expus la licitatie bunul imobil
mentionat. executand Hotararea instantei de judecata la data de 12.09.2017 'prin
JSfi
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Decizia nr. 7/6 din 12.09.2017, fapt stabilit expres in Hotararea Judecatoriei
Causeni din 07 noiembrie 2017 (dosar nr. 3 - 63/17).
De asemenea, Consiliul Orasenesc Causeni a decis vanzarea unui teren
$

proprietate publica (ceea ce este interzis prin lege), conform legii putand fi
vandute doar terenurile proprietate privata a orasului.
Conform art. 2 din Legea privind administrarea si deetatizarea proprietatii
publice nr. 121 - XVI din 4 mai 2007 este definit expres nopunea de:
bun pasibil de privatizare - pachet de act iuni, parte (cota) sociala, bun
imobil distinct, incaperi nelocuibile, complex de bunuri imobile, teren, alte bunuri
care se afla in domeniu! privat al proprietatii publice;
Conform art. 9 (2) al Legii precitate este prevazut expres ca in domeniul
administrarii proprietatii publice, de competenta autoritapi administrapei publice
locale sint:
b) trecerea bunurilor proprietate a unitapi administrativ-teritoriale dintr-un
domeniu al proprietatii publice in altul, ceea ce nu s - a facut, bunul imobil
instrainat nefiind trecut in domeniul privat al orasului Causeni, gestiunea Primariei
or. Causeni iar,
conform art. 9 (3) din Legea precitata in domeniul privatizarii, de competenta
autoritatii administrapei publice locale sint:
a) intocmirea §i aprobarea listei de bunuri proprietate a unitapi administrativteritoriale supuse privatizarii, procedura nerespectata, la caz.
Legea privind administrarea si deetatizarea proprietapi publice nr. 121 - XVI
din 4 mai 2007 mai prevede:
Articolul 10. Regimul juridic al bunurilor proprietate publica
(1)

Bunurile domeniului public fac obiectul exclusiv al proprietatii public

Circuitul civil al acestor bunuri este interzis, cu exceppa cazurilor prevazute de
lege.
(2)

Bunurile

domeniului

public

sint

inalienabile,

insesizabile

§i

imprescriptibile, in particular:

v
a) nu pot fi instrainate, nici prin privatizare sau depunere in capitalul social al
v\

unei persoane juridice;

\
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(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 ^cestor bunuri in
comodat persoanelor indicate sint lovite de nulitate absoluta.
Articolul 27. Bunurile pasibile de privatizare
f) terenurile din domeniul privat al proprietapi publice atribuite pentru
construct i.
(6) Lista bunurilor proprietate a statului supuse privatizarii §i lista bunurilor
proprietate a unitaplor administrativ-teritoriale supuse privatizarii se publica in
Monitorul Oficial al Republicii Moldova §i, dupa caz, in presa locala, procedura
nerespectata in cazul in care acest teren ar fi facut parte din domeniul privat al
orasului Causeni, gestiunea Primariei or. Causeni.

Articolul 34. Prejul bunului supus privatizarii
(1)

Prepil bunului supus privatizarii se stabile§te in confonnitate cu preze

lege sau cu legislapa privind activitatea de evaluare, procedura nerespectata, lipsind
raportul de evaluare.
Legea privind administrated publica locala nr. 436

—

XVI din

28.12.2006:

Articolul 77. Administrarea bunurilor proprietate
publica a unitatii administrativ-teritoriale

(2) Actele juridice de administrare si de dispozitie privind bunurile
proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale se incheie cu persoanele fizice
si persoanele juridice de drept privat prin licitatie publica, organizata in conditiile
legii, cu exceptia cazurilor stabilite expres prin lege.
(3) Pentru incheierea actelor juridice de dispozitie
proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale cu perso|j|qle fizicei'^i
persoanele juridice de drept privat este necesara intocmirea raportului de evaluate,
Aw

de catre evaluator, cu cel mult 2 ani pina la data desfasurarii licitatiei, cu exceptia
cazurilor stabilite expres prin lege, procedura nerespectata.
#

LEGE Nr. 91

din 05-04-2007
privind terenurile proprietate publica §i delimitarea lor

(in vigoare la momentul incheierii contractului)

Articolui 2. Regimul juridic al terenurilor din domeniul
public
(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 locapune in condipile legii;

(2) Actele juridice incheiate cu incalcarea alin. (1) sint lovite de militate
absoluta.
(3) Terenurile din domeniul public pot fi trecute in domeniul privat doar in
condipile legii.
(4) Dreptul de proprietate asupra terenurilor din domeniul privat al statului
sau al unitapi administrativ-teritoriale este supus regimului de drept comun daca
legea nu prevede altfel.

Articolui 6. Transmiterea dreptului de proprietate
asupra terenurilor

(4)

Trecerea terenurilor din domeniul public in domeniul privat se face p

hotarire de Guvem sau, dupa caz, prin decizie a consiliului raional, a Adunarii
Populare a unitapi teritoriale autonome Gagauzia,

a consibulwi(Cora§eli^^

(municipal), satesc (comunal) daca Constitupa sau legea organiea nu dispune altfel.
X4'

Terenurile de uz public pot fi trecute in domeniul privat doar daca nu mai sint
destinate uzului public.

Concomitent, in pet. 3.1 al Contractului dat este mentionat ca prezentul
contract este intocmit in conformitate cu Legile ”Cu privire la privatizare”, ”Cu
privire la Programul de privatizare pentru anii 1997 - 2000”
Legea cu privire la privatizare nr. 627 - XII din 4 iulie 1991 a fost abrogata
prin intermediul art. 72 al Legii privind administrarea si deetatizarea proprietatii
publice nr. 121 - XVI din 4 mai 2007.
Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997 - 2000 nu a
existat niciodata.
In Republica Moldova a avut aplicabilitate Legea cu privire la Programul de
privatizare pentru anii 1997 - 1998 nr. 1217 - XIII din 25 iunie 1997, abrogata prin
intermediul art. 72 al Legii privind administrarea si deetatizarea proprietatii publice nr.
121 - XVI din 4 mai 2007.
Conform art. 327 (1) din Codul Civil al RM nr. 1107 - XV din 06.06.2002 actul
juridic este nul daca nulitatea sanctioneaza incalcarea unei dispozitii legale prin care se
ocroteste un interes general (militate absoluta).
Conform art. 328 (1) din Codul Civil al RM nr. 1107 - XV din 06.06.2002
nulitatea absoluta a actului juridic poate fi invocata, atit pe cale de actiune, cit si pe
cale de exceptie, de orice persoana care are un interes nascut si actual. Instanta de
judecata este obligata sa о constate din oficiu dupa ce a ascultat opiniile participantilor
la proces.
Nulitatea este sanc(iunea care se aplica in cazul in care la incheierea actului
juridic civil nu se respecta condi|iile de valabilitate. Nulitatea este mijlocul prevazut de
lege pentru a asigura respectarea condipilor de valabilitate a actului juridic. in masura
in care un act juridic concret nu respecta aceste condi(ii, el este lipsit de efectele sale
prin intermediul nulita(ii. Nulitatea actului juridic civil este absoluta, in situa(ia in care
sanc(ioneaza nerespectarea, la incheierea actului juridic, a unei norme care ocrote§te un
interes general.
•
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Actiunea in constatare a nulita(ii absolute este imprescriptibila.
Conform art. 334 (2) din Codul Civil al RM nr. 1107 - XV din 06.06.2002 actul
juridic sau clauza care contravin unei dispozitii legale imperative sint nulef sau
X ::

anulabile daca aceasta sanctiune este prevazuta expres de dispozitia legala incalcata
(nulitatea expresa).
Astfel, accentuam ca, dispozipile prezentului articol sint о continuare a
prevederilor art. art. 31 5 (2) din Codul Civil al RM nr. 1107 - XV din 06.06.2002 care
prevede ca obiectul actului juridic trebuie sa fie licit, sa se afle in circuit civil §i sa fie
determinat sau determinabil cel putin in specia sa find nul actul juridic fondat ре о
cauza ilicita, adica care contravine legii, ordinii publice sau bunelor moravuri. Regula
generala consacrata reiese din principiul legalitapi §i are ca fmalitate respectarea
prevederilor legii §i deci apararea interesului, pentru ocrotirea caruia s-a instituit
dispozipa legala respective. Sancpunea nerespectarii acestei norme este nulitatea
absoluta.
La emiterea deciziei Consiliului orasenesc Causeni privind instrainarea
terenului, in lipsa unui temei legal (fapt constatat prin hotarari judecatoresti definitive
si irevocabile), precum si incheierea contractului de vanzare - cumparare cu incalcarea
normelor imperative de drept, constituie о conventie incheiata cu scop contrar
intereselor publice a orasului Causeni si societatii si are ca consecinta desfiintarea
integrala a actului vizat.
Reiesind din ilegalitatea deciziei Consiliului Orasenesc Causeni, aceasta
constituie temei pentru declararea nula a contractului nulitatea caruia se solicita prin
prezenta cerere.
Contractul de vanzare - cumparare este un act juridic subsecvent Deciziilor
Consiliului orasenesc Causeni anulate prin hotararile judecatoresti definitive si
irevocabile, respectiv si el lovit de nulitate absoluta, fund incheiat cu nerespectarea
conditiilor de valabilitate a actului juridic.
Astfel, pnand cont de prevederile legale, la caz insa, se constata ca contractul dat
este lovit de nulitate absoluta.
In contextul celor expuse si in conformitate cu prevederile cadrului normativ
precitat si in corespundere cu art. 327 (1), 328 (1), 334 (2) din Codul Civil al RM, art.
166, 167 din Codul de Procedura Civila al RM, solicit:
1. Admiterea prezentei cereri.
2. Declararea nulitatii absolute a contractului de vanzare - cumparare a
/
С.';
obiectului la licitatie nr. 3261 din 13.04.2017, teren cu destinatia ’’pentriu
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constructie”, situat in or. Causeni, str. Ana si Alexandru,\cu suprafata de

0. 0034.(zero intregitrteizeci si patru zecimi de miimi) ha incheiat intre
primaria or. Causeni si cet. Capatina Nina, nr. cadastral 2701209270.
3. Dispunerea radierii dreptului de proprietate a cet. Capatana (Alexeev)
Nina din Registrul Bunurilor Imobile asupra terenului cu destinatia
’’pentru constructie”, situat in or. Causeni, str. Ana si Alexandra, cu
suprafata de 0,0034 (zero intregitrteizeci si patru zecimi de miimi) ha, nr.
cadastral 2701209270.

Anexa:
1. Copia autentificata a contractului de vanzare - cumparare a obiectului la
licitatie nr. 3261 din 13.04.2017, teren cu destinatia "pentru constructie”,
situat in or. Causeni, str. Ana si Alexandra, cu suprafata de 0,0034
(zero intregi treizeci si patru zecimi de miimi) ha incheiat intre
primaria or. Causeni si cet. Capatina Nina, nr. cadastral 2701209270;
2. Copia autentificata a Deciziei Consiliului Orasenesc Causeni ”Cu privire
la notificarea Oficiului Teritorial Causeni Nr. 1304/OT3 - 575” nr. 7/6 din
12 septembrie 2017;
3. Copia autentificata a Deciziei Consiliului Orasenesc Causeni ”Cu privire
la scoaterea la licitatie a unor terenuri proprietate publica” nr. 2/36 din
24.02.2017;
4. Copia autentificata a Deciziei Consiliului Orasenesc Causeni ”Cu privire
la formarea unor bunuri imobile” nr. 4/5 din 14 martie 2013;
5. Hotararea Judecatoriei Causeni din 09 septembrie 2013 (dosar nr. 3 218/13);
6. Hotararea Judecatoriei Causeni din 07 noiembrie 2017 (dosar nr. 3 63/17).
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Ex: Anatolie Focsa
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Anatolie Dontu

