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PREFAŢĂ 
Vorbind despre tranziţia ţărilor post-comuniste spre o societate democratică, cineva spunea că 

este nevoie de 6 luni pentru a schimba un sistem politic, şase ani pentru a schimba un sistem economic 
şi tocmai 60 de ani pentru a schimba un sistem de educaţie. Evident că această opinie, prea schematică 
pentru a putea fi luată în calcul fără rezerve, conţine totuşi şi un sâmbure de adevăr şi în cazul asimilării 
unor domenii dificile şi complexe, după cum se prezintă managementul resurselor publice. Domeniul 
public, reconceput în societăţile aflate în tranziţie în cadrul unui cuprinzător proces de redefinire a 
proprietăţii de stat, de re-proiectare a competenţelor transferate autorităţilor publice locale, se găseşte 
la intersecţia unor importante schimbări de atitudine faţă de interesul public. Cu toate defectele sale, 
domeniul public reprezintă în continuare un teren al unui vast interes din partea publicului, dar şi un teren 
pe care autorităţile publice locale se ciocnesc cu multiple probleme legate de statutul incert al proprietăţii, 
de garanţiile juridice încă vag formulate, dar şi în absenţa unor abilităţi satisfăcătoare de administrare şi 
gestionare eficientă a resurselor locale. 

Există încă numeroase ziduri care mai trebuie sparte în acest domeniu. Dar zidurile (şi nu doar 
cele metaforice, dacă ne amintim de cel berlinez!) pot fi demolate, armele pot fi rechiziţionate de la 
trupele de guerilla, noi legislaţii pot fi adaptate standardelor recunoscute internaţional pentru încurajarea 
unei economii prospere, unei justiţii responsabile sau prese independente, dar mentalităţile vechi sunt 
poate cel mai formidabil obstacol în tranziţia pe care o parcurg societăţile noastre. Zidurile din minţile 
oamenilor însă nu pot fi tot atât de uşor de sfărâmat. Opiniile şI altitudinile stratificate de-a lungul 
regimului totalitar nu pot fi schimbate peste noapte, fiindcă acestea ţin atât de exerciţiul de fiecare zi, de 
capacitatea diferită de percepere psiho-socială de la o generaţie la alta, cât şI de aprehensiunea obiectiv 
redusă a oamenilor de a se adapta la ritmurile schimbărilor de sistem. Atitudinile faţă de modul în care 
cetăţenii percep instituţiile statului, autorităţile locale, drepturile şi libertăţile, care le sunt recunoscute 
prin acte constituţionale, sunt, adeseori, fundamentale pentru actul guvernării locale. Atitudinea faţă de 
proprietatea unităţilor administrartiv-teritoriale este, în acest sens, definitorie pentru autonomia locală.

Actualmente, este general recunoscut că exerciţiul efectiv al autonomiei locale pentru autorităţile 
locale este de neimaginat în absenţa unor resurse şi instrumente financiare, patrimoniale, care susţin 
şi asigură executarea deciziilor şi proiectelor de dezvoltare locală. Aceasta presupune ca, colectivităţile 
locale trebuie să aibă la dispoziţie, în proprietate sau în regim de administrare autonomă bunuri materiale 
(mobile şi imobile), precum şi mijloace financiare suficiente, pe care să le administreze potrivit intereselor 
colectivităţii. În caz contrar, lipsa fundamentului material şi a libertăţii de a-l gestiona, pe de o parte, 
împiedică o dezvoltarea economică stabilă şi consecventă a colectivităţilor locale, iar pe de altă parte, 
transformă principiile constituţionale ale autonomiei locale, în baza căror trebuie organizată administraţia 
publică locală, în principii pur teoretice şi declarative, fără relevanţă pe planul acţiunilor practice. 

O simplă analiză generală a evoluţiei sistemului de administraţie publică din Republica. Moldova 
în ultimii ani permite de a constata că anume acest domeniu al mecanismului de stat a suferit până în 
prezent cele mai multe schimbări, fiind caracterizat printr-o instabilitate şi incertitudine profundă, care 
influenţează negativ edificarea unui sistem eficient de administrare al domeniului public local, bazat 
pe raporturi moderne şi utile între diferite niveluri ale administraţiei publice. Drept exemplu elocvent 
în acest sens poate servi faptul adoptării în Republica Moldova în ultimii 10 ani tocmai a trei acte 
legislative privind administraţia publică locală şi trei privind schimbarea divizării administrativ-teritoriale 
a R. Moldova, fără ca să existe o continuitate şi posibilitate ca sistemele de administrare şi de divizare 
administrativ-teritorială nou create să fie aduse până la bun sfârşit, demonstrându-şi astfel viabilitatea. 

Instabilitatea şi caracterul contradictoriu al sistemului de administraţie publică locală au împiedicat 
şi influenţat negativ elaborarea şi stabilirea unui concept modern, democratic şi efectiv al proprietăţii 
municipale, precum şi reglementarea raporturilor patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale în 
Republica Moldova – aspecte fundamentale şi determinante în ceea ce priveşte aprecierea eficacităţii şi 
capacităţii reale a autorităţilor locale de a-şi realiza obiectivele aşteptate de populaţie. 

 Modul cum au fost şi sunt în prezent reglementate raporturile patrimoniale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale permite de a constata că formarea fundamentului material al autonomiei locale 
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în Republica Moldova nu prezintă o prioritate şi a fost considerat de toate guvernările un element 
secundar în cadrul edificării sistemului de administraţie publică locală modern. În acest sens, aspectele 
patrimoniale ale activităţii administraţiei locale sunt reglementate într-un mod sumar, selectiv, confuz şi 
contradictoriu, astfel devenind practic inaplicabile. 

O astfel de tratare a rolului şi importanţei elementului patrimonial al unei autonomiei locale 
funcţionale a condus la o situaţie paradoxală: pe de o parte, de iure există un cadru legal destul 
de modern la prima vedere privind administraţia publică locală, care reflectă majoritatea principiilor 
autonomiei locale, iar pe de altă parte, de facto, suntem în situaţia lipsei sau restrângerii autonomiei 
locale reale, din cauza că normele (principiile) legale fundamentale, ce reglementează raporturile 
patrimoniale şi financiare ale colectivităţilor locale, nu funcţionează şi nu asigură realizarea în practică a 
principiilor autonomiei locale, deoarece sunt contrazise prin acţiunile (acte, indicaţii, decizii, interpretări 
etc.) reale ale autorităţilor centrale. 

Astfel, scopul general al studiului dat este evidenţierea şi analiza, pe de o parte, a situaţiei actuale, 
contradicţiilor legale şi problemelor cu care se confruntă autorităţile locale în domeniul reglementării 
raporturilor patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Iar pe de altă parte, de a elabora propuneri 
şi recomandări privind depăşirea contradicţiilor şi impedimentele care nu permit dezvoltarea în R. 
Moldova a unei autonomii patrimoniale şi financiare reale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 

CAPITOLUL I. CADRUL NORMATIV GENERAL 
CARE REGLEMENTEAZĂ DREPTUL DE 
PROPRIETATE MUNICIPALĂ ÎN R. MOLDOVA
1.1. Evoluţia cadrului juridic din R. Moldova ce reglementează raporturile 
patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
Este evident că utilizarea efectivă şi autonomă a resurselor locale, inclusiv a proprietăţii 

municipale, poate fi efectuată doar atunci când există un cadru juridic adecvat, care reglementează 
suficient de clar formele de gestionare a proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale şi relaţiile cu alte 
subiecte de drept. Această legislaţie trebuie, în special, să permită o delimitare clară între proprietatea 
statului şi proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale; între bunurile domeniului public şi bunurile 
domeniului privat; între regimurile juridice de drept public sau de drept privat, aplicabile diferitor categorii 
de bunuri, precum şi să garanteze dreptul autorităţilor publice locale la exerciţiul autonom al dreptului 
de proprietate asupra bunurilor de interes local, iar în caz de încălcare a acestui drept din partea altor 
subiecte (inclusiv şi de către organele de stat centrale), autorităţile publice locale trebuie să posede 
dreptul real şi efectiv de a ataca direct în instanţa de judecată competentă orice act ce contravine 
intereselor patrimoniale ale comunităţilor locale.

Analizând evoluţia reglementărilor şi practicilor juridice existente în domeniul raporturilor 
patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale, se poate constata că la nivel formal şi conceptual 
până în prezent Republica Moldova a parcurs un drum lung şi dificil de trecere de la un sistem de 
concepte vechi şi depăşite (bazate pe un sistem de relaţii administrativ-de comandă şi negării absolute 
a principiilor autonomiei locale) la un concept şi câteva reglementări normative destul de îndrăzneţe şi 
absolut noi privind dreptul de proprietate şi raporturile patrimoniale ale statului şi unităţilor administrativ-
teritoriale, care în linii generale actualmente sunt reflectate în Codul Civil (art. 194 şi art. 296) şi Legea 
privind administraţia publică locală (art. 81-84). 

Astfel, primul act legislativ care se referea la reglementarea complexă a raporturilor de proprietate 
în general şi proprietatea municipală, în special, este Legea nr. 459/1991 privind proprietatea, în 
care pentru prima dată s-a menţionat despre proprietatea municipală ca o formă a proprietăţii în 
cadrul proprietăţii de stat şi despre calitatea de subiecte ale dreptului de proprietate a „organelor de 
autoadministrare locală”(art. 3, 5 şi 31). De asemenea în acest act normativ s-a încercat pentru prima 
dată de a defini bunurile care formează proprietatea municipală (art. 32) şi de a stabili modalităţile 
dobândire(apariţie) a proprietăţii municipale, precum şi modalităţile de realizarea a proprietăţii 
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municipale(art. 36). În linii generale, cu toată critica care poate fi adusă acestui act legislativ (privind 
subiectele dreptului de proprietate municipală, formele şi modalităţile de apariţie şi realizarea a dreptului 
de proprietate municipală, etc.), trebuie apreciat ca un pas pozitiv adoptarea acestui act legislativ şi în 
special prevederile respective privind proprietatea municipală, aceasta constituind o etapă importantă 
şi necesară în ceea ce priveşte dezvoltarea de mai departe a cadrului legislativ ce reglementează 
raporturile patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale din Republica. Moldova.

Următoarea etapă în dezvoltarea conceptului proprietăţii municipale reprezintă adoptarea Legii 
nr.310/1994 privind administraţia publică locală, în care pentru prima dată se încearcă a defini noţiunea 
de patrimoniu municipal (art. 66), de domeniu public de interes local, de asemenea modurile şi condiţiile 
de administrare a patrimoniului municipal de către autorităţile publice locale(67-72). Adoptarea acestui act 
legislativ, în general, si mai ales despre raporturile patrimoniale, în special, a constituit o primă încercare 
de a se conforma prevederilor Constituţiei recent adoptate (29.071994) privind garanţiile şi principiile 
autonomiei locale (art. 109-112), precum şi privind recunoaşterea unităţilor administrativ-teritoriale, alături 
de stat, ca subiecte distincte ale proprietăţii publice(art. 127). Totuşi, trebuie de constatat că în pofida 
unui şir de aspecte noi şi pozitive reflectate (patrimoniul local, domeniul public, competenţa autorităţilor 
APL în ceea ce priveşte administrarea şi gestionarea patrimoniului local etc.), acest act legislativ aşa şi 
nu a putut oferi nişte soluţii clare şi ne contradictorii în legătură cu astfel de probleme cum sunt: criteriile 
şi modalităţile de delimitare a proprietăţii municipale de cea a statului, delimitarea clară a competenţei 
autorităţilor publice locale de cea a organelor centrale şi raionale în domeniul raporturilor patrimoniale, 
mecanismele reale de realizarea a drepturilor şi intereselor patrimoniale ale colectivităţilor locale prin 
intermediul autorităţilor APL, mecanismele reale de apărare a drepturilor şi intereselor patrimoniale ale 
colectivităţilor locale etc.

O altă etapă deosebit de importantă pentru dezvoltarea de mai departe a unor raporturi 
patrimoniale eficiente şi în conformitate cu principiile constituţionale ale autonomiei locale între 
autorităţile locale şi alte subiecte de drept (inclusiv – autorităţile centrale) a constituit ratificarea de către 
Parlamentul R. Moldova a Cartei Europene a Autonomiei Locale (în vigoare de la 1 februarie 1998) 
şi reforma ulterioară a întregului sistem de administraţie publică locală în conformitate cu cerinţele şi 
practicile internaţionale, consfinţită prin adoptarea Legii privind administraţia publică locală şi Legea 
privind reorganizarea administrativ-teritorială. 

Ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale (CEAL) a dus la apariţia, alături de prevederile 
constituţionale respective, a unor garanţii juridice în plus pentru protecţia autonomiei locale în Republica 
Moldova, în general, şi apărarea intereselor patrimoniale ale colectivităţilor locale, în special: definirea 
sensului autonomiei locale, dreptul la resurse proprii şi suficiente ale autorităţilor locale, accesul la justiţie 
etc. (art. 2,3,911 ). Trebuie de menţionat că prevederile respective ale Cartei Europene a Autonomiei 
Locale şi Constituţiei au servit drept temeiuri juridice principale pentru declararea neconstituţionalităţii 
unui şir de acte şi tentative întreprinse de autorităţile centrale în vederea limitării autonomiei locale şi 
încălcării drepturilor şi intereselor patrimoniale ale colectivităţilor locale[1].

Adoptarea Legii privind administraţia publică locală şi Legii privind reorganizarea administrativ-
teritorială, în 1998, a însemnat de fapt o realizare importantă a practicii juridice în R. Moldova, prin care 
s-au creat premise juridice şi organizatorice reale pentru edificarea unei administraţii publice locale 
moderne şi efective în conformitate cu principiile autonomiei locale menţionate în Constituţie şi CEAL. 
Mai mult, în opinia noastră această reorganizare teritorială şi formarea unui sistem de administraţie 
publică locală,  model urmat în anul 1998, însemna o soluţie pentru depăşirea crizei în care se afla 
întregul sistem de administraţie publică: incapacitatea economică a raioanelor de a soluţiona problemele 
economice şi sociale, dependenţa excesivă a autorităţilor locale de autorităţile centrale şi raionale, lipsa 
de autonomie decizională, datorii enorme la plata salariilor, pensiilor şi altor plăţi sociale etc. Într-o 
perioadă relativ scurtă de timp ce a urmat după instaurarea noului sistem de administraţie publică locală, 
pe de o parte au fost confirmate aşteptările autorilor reformei din 1998 în ceea ce priveşte crearea unui 
sistem efectiv şi modern al administraţiei publice locale, iar pe de altă parte, a început o dezvoltare 
economico – socială a unităţilor administrativ-teritoriale, nemaivăzută până atunci: au fost achitate 
toate datoriile la salarii şi pensii, au început să se investească mijloace considerabile în infrastructura 
localităţilor, a crescut responsabilitatea şi capacitatea autorităţilor locale în gestionarea treburilor 
locale, etc. Printre prevederile de bază ale acestor acte normative, care au constituit fundamentul 
necesar şi pozitiv pentru procesul de edificare a autonomiei patrimoniale ale unităţilor administrativ-
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teritoriale, pot fi menţionate: recunoaşterea unităţilor administrativ-teritoriale drept persoane juridice 
care dispun de patrimoniu, beneficiază de autonomie financiară şi au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce 
priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele 
administrativ-teritoriale stabilite; garantarea edificării raporturilor între autorităţile locale şi cele centrale şi 
regionale în baza principiilor autonomiei, legalităţii şi colaborării; definirea noţiunii de patrimoniu al unităţii 
administrativ-teritoriale, indicarea bunurilor, care formează domeniul public de interes local, şi a regimului 
lor juridic; stabilirea competenţei şi modului de realizare a dreptului de proprietate municipală etc. 

Astfel, deşi nici aceste acte normative nu pot fi considerate ca fiind ideale, existând o serie de 
obiecţii şi critici privind unele aspecte ale organizării teritoriale şi reglementării proprietăţii municipale, 
totuşi ele au constituit un progres evident în realizarea drepturilor şi intereselor patrimoniale ale 
colectivităţilor locale.

După reformarea sistemului de administraţie publică locală din 1998, o etapă logică în dezvoltarea 
şi întărirea garanţiilor juridice ale autonomiei patrimoniale locale a reprezentat adoptarea Legii privind 
proprietatea publică (1999) şi a Legii privind finanţele publice locale (1998). 

Însemnătatea acestor acte normative constă în faptul că, pe de o parte, prin legea finanţelor 
publice locale (în redacţia iniţială) pentru prima dată s-a încercat de a reglementa amănunţit întreaga 
problematică a finanţelor publice locale, începând de la formarea bugetului local şi terminând cu modul 
de gestionare a resurselor financiare locale, fiind stabilite clar şi în conformitate cu principiile autonomiei 
locale competenţele şi drepturile autorităţilor locale. Pe de altă parte, Legea privind proprietatea publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale pentru prima dată în practica juridică din R. Moldova stabileşte noţiunile 
de domeniu public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, modalităţile specifice de dobândire, 
exercitare şi încetare a dreptului de proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, modalităţile juridice 
de apărare a dreptului de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi imposibilitatea 
de a trece un bun din proprietatea unităţii administrativ-teritoriale în proprietatea altor subiecte de drept 
(inclusiv statul) fără acordul consiliului local. 

În sfârşit, trebuie de menţionat că Codul Civil (2002) şi Legea privind administraţia publica locală 
(2003) conţin prevederi care completează şi clarifică o serie de aspecte ale proprietăţii municipale şi ale 
raporturilor patrimoniale ale autorităţilor publice locale cu alte subiecte. În special, aceste acte legislative 
prevăd pentru prima dată noţiunea de proprietate privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale; 
răspunderea separată (independentă) a statului şi unităţilor administrativ-teritoriale pentru obligaţiile sale 
patrimoniale; criteriile de delimitare a bunurilor domeniului public de cele ale domeniului privat, procedura 
şi competenţa în ceea ce priveşte trecerea bunurilor din domeniul public local în domeniul privat şi invers, 
precum şi stabilesc destul de clar statutul (regimul) juridic al diferitor bunuri ce formează proprietatea 
unităţilor administrativ-teritoriale (a se vedea în continuare pct. 3-4 ). 

Totodată ţinem să menţionăm încă odată că, în pofida prevederilor actuale novatorii şi pozitive 
ale Codului Civil şi Legii administraţiei publice locale în vigoare, precum şi a altor acte normative în 
vigoare, totuşi realizarea lor în viaţă întâmpină obstacole serioase datorită lipsei concordanţei (corelaţiei) 
şi adaptării întregului sistem de drept cu noul sistem de proprietate municipală reflectat în Codul Civil şi 
Legea privind administraţia publică locală. Drept rezultat al acestei situaţii în R. Moldova în continuare nu 
sunt clar (sau deloc) delimitate bunurile proprietatea statului de cele ale unităţilor administrativ-teritoriale, 
bunurile domeniului public de cele ale domeniului privat; nu este stabilit în mod cert şi non-contradictoriu 
regimul juridic aplicabil diferitor categorii de bunuri aflate în proprietatea statului şi unităţilor administrativ-
teritoriale (modul de exercitare a dreptului de proprietate); nu există o evidenţă corectă şi eficientă a 
proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale; nu sunt clar reglementate raporturile patrimoniale între 
unităţile administrativ-teritoriale, stat şi alte subiecte de drept etc. Toate acestea fac ca proprietatea 
unităţilor administrativ-teritoriale să rămână în continuare incertă şi să existe posibilitatea adoptării de 
către organele centrale a diferitor acte administrative abuzive (atât normative, cât şi individuale), care în 
mod direct sau indirect duc la încălcarea dreptului de proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, iar în 
unele cazuri chiar generând nişte tensiuni sociale importante (de exemplu H.G. nr. 959 din 04.08.2003 cu 
privire la delimitarea terenurilor proprietate publică în unele unităţi administrativ-teritoriale ale Republicii 
Moldova). 
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1.2. Analiza generală a reglementărilor principale din domeniul 
proprietăţii municipale în R. Moldova
Astăzi, în R. Moldova există un anumit cadru legislativ prevăzut să reglementeze diverse aspecte 

ale raporturilor patrimoniale ale autorităţilor publice locale în privinţa posesiei, folosirii şi dispunerii de 
obiectele proprietate municipală (Anexa nr. 1). Fiecare dintre aceste acte normative reprezintă un 
instrument legal în stabilirea regimului actual al proprietăţii municipale şi a competenţelor autorităţilor 
locale. În continuare, vom evidenţia situaţia actuală a principalelor acte normative şi ale prevederilor 
ce le conţin, fapt care va permite crearea unei imagini complexe asupra situaţiei reale în domeniul 
reglementării juridice actuale a proprietăţii municipale din Republica Moldova.

1. Carta Europeană a Autonomiei Locale
Carta Europeană a Autonomiei Locale (în continuare: CEAL) a fost adoptată sub forma unei 

convenţii în iunie 1995, deschisă semnării la 15 octombrie 1995 şi a intrat în vigoare pentru R. Moldova 
de la 1 februarie 1998.

După importanţa şi valoarea juridică pe care o are Carta Europeană a Autonomiei Locale pentru 
comunităţile locale, ea este comparată cu Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale.

Totuşi, trebuie de constatat că CEAL, la prima vedere, nu conţine prevederi exprese privind 
dreptul de proprietate municipală şi dreptul autorităţilor locale în ceea ce priveşte dispunerea de bunuri 
proprietate ale unităţilor administrativ-teritoriale. În acest sens, pot apărea interpretări că proprietatea 
municipală se află în afara reglementărilor CEAL şi că elementul patrimonial al autonomiei locale nu 
prezintă vreun interes. 

Pentru a evita astfel de interpretări, în Memorandumul Explicativ al Camerei Autorităţilor Locale al 
Congresului Puterilor Locale şi Regionale, adoptat la 20-22 mai 2003[2], se menţionează că deşi Carta 
Europeană a Autonomiei Locale nu se referă în mod expres nici la dreptul de proprietate municipală, 
nici la raporturile patrimoniale ale autorităţilor publice locale şi nici la bunurile care pot fi în proprietatea 
municipală, totuşi dreptul de proprietate municipală este protejat de către CEAL în mod implicit. 

Astfel, conform art. 3 al CEAL autonomia locală este definită ca fiind „dreptul şi capacitatea 
efectivă ale autorităţilor publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în 
interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”. În acest context, termenul „capacitatea 
efectivă” exprimă ideea că dreptul de a reglementa şi gestiona o parte din treburile publice trebuie să 
fie însoţit şi de mijloacele materiale necesare şi suficiente, pentru a realiza efectiv acest drept. De 
asemenea, se menţionează că problema autonomiei locale trebuie privită şi prin prisma paragrafului 9 al 
preambulului CEAL, unde se prevede că autonomia locală, printre altele, presupune că autorităţile locale 
trebuie să dispună de un larg grad de autonomie, corelat cu resursele necesare pentru îndeplinirea 
responsabilităţilor sale. În sensul CEAL, nu există limitări în ceea ce priveşte resursele de care pot 
dispune autorităţile locale dacă autonomia locală există cu adevărat: acestea pot fi resurse financiare, 
materiale sau umane. 

Suplimentar, în Memorandum se menţionează că datorită rolului fundamental al art. 3 (Conceptul 
autonomiei locale) toate celelalte articole ale CEAL, care se referă la diferite aspecte ale autonomiei 
locale, trebuie să fie interpretate în conformitate cu prevederile acestui articol. Astfel, deşi în titlul art. 
9 al Cartei se menţionează doar termenul de „resurse financiare”, totuşi acest termen este interpretat 
în sens larg, pe lângă resursele fiscale propriu zise (impozite, defalcări, taxe etc.) avându-se în vedere 
şi resursele patrimoniale cu caracter non-fiscal (bunuri şi proprietăţi ce aparţin cu titlu de proprietate 
municipalităţilor).

În opinia experţilor Consiliului Europei, o interpretare complexă şi sistematică a prevederilor art. 3, 
9 şi ale preambulului CEAL permite de a concluziona că în sensul acestui act internaţional fundamental 
autorităţilor locale trebuie să le fie asigurat dreptul nu numai la resurse financiare propriu-zise, ci şi 
dreptul de proprietate asupra bunurilor materiale. În acest sens proprietatea municipală este privită ca 
un element de bază al autonomiei locale, iar dreptul autorităţilor locale de a poseda, folosi şi dispune de 
resurse materiale reprezintă un element intrinsec şi indispensabil al conceptului autonomiei locale inclus 
în CEAL.
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Un alt element de o importanţă deosebită pentru garantarea unei autonomii patrimoniale reale şi 
funcţionale, reprezintă existenţa accesului direct şi liber la justiţie al autorităţilor publice locale în cazul 
încălcărilor drepturilor şi intereselor sale venite din partea oricăror subiecte de drept, inclusiv din partea 
statului. 

În acest sens, în art. 11 al CEAL se menţionează că autorităţile publice locale trebuie să posede 
dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti, în scopul asigurării liberului exerciţiu al competenţelor 
lor şi al respectului principiilor de autonomie locală, prevăzute de Constituţie sau de legislaţia internă. 
Aceasta înseamnă că trebuie asigurată posibilitatea autorităţilor publice locale de a se adresa în instanţa 
de judecată nu numai contra subiectelor de drept privat (persoane fizice şi juridice), dar şi contra 
organelor administraţiei publice centrale (Guvernului), când ele încalcă drepturile şi interesele legale ale 
comunităţilor locale. 

De asemenea, prin acces la justiţie se subînţelege accesul colectivităţilor locale la o instanţă 
judecătorească constituită în mod corespunzător sau la un organ echivalent creat pe bază de precedent, 
independent şi împuternicit să decidă dacă o acţiune, omitere, decizie sau alt act administrativ sunt 
sau nu conform legii, sau, în dependenţă de caz, să-şi expună părerea asupra deciziei ce urmează a fi 
luată. 

Trebuie de menţionat că în prezent accesul la justiţie a autorităţilor publice locale din Republica 
Moldova în sensul CEAL este limitat, mai ales în cazurile când drepturile şi interesele lor constituţionale, 
în special cele patrimoniale, sunt încălcate prin Hotărârile de Guvern cu caracter normativ.

Această tendinţă s-a intensificat în mod deosebit după ce prin Legea nr. 726-XV din 7 decembrie 
2001 a fost modificat art. 4 din Legea privind contenciosul administrativ, unde printre actele exceptate 
de la controlul judecătoresc, au fost introduse şi astfel de acte administrative, precum sunt Hotărârile de 
Guvern cu caracter normativ, care sunt supuse controlului constituţionalităţii. Astfel guvernul central fiind 
„asigurat” cu posibilitatea de a adopta acte administrative cu caracter normativ, fără ca autorităţile publice 
locale şi reprezentanţii societăţii civile să poată în mod efectiv şi direct să conteste în justiţie actele ce 
încalcă drepturile şi interesele lor legale. Şi aceasta în condiţiile Republicii Moldova unde actualmente 
majoritatea actelor ce încalcă drepturile şi interesele patrimoniale ale comunităţilor locale sunt adoptate 
prin hotărâri de guvern cu caracter normativ[3].

Astfel, actualmente situaţia în domeniul accesului la justiţie în cazul încălcării drepturilor şi 
intereselor unităţilor administrativ-teritoriale printr-o Hotărâre de Guvern cu caracter normativ este de aşa 
natură, că în R. Moldova o persoană vătămată poate să se apere numai prin căi indirecte: a) excepţia de 
neconstituţionalitate, care se ridică de către judecător într-un proces de drept comun şi dacă el consideră 
că sunt temeiuri suficiente şi b) adresarea la subiectele cu dreptul de a sesiza Curtea Constituţională 
(deputaţi, avocatul parlamentar etc.) în vederea supunerii Controlului Constituţionalităţii Hotărârile de 
Guvern cu caracter normativ(acces indirect la justiţie). 

După cum se poate vedea, în ambele cazuri accesul la justiţie depinde de voinţa altor persoane 
decât cea vătămată. Iar conform practicii juridice şi situaţiei social-politice existente, în prezent în R. 
Moldova (judecătorii şi majoritatea subiectelor cu drept de sesizare a curţii constituţionale fiind numiţi 
după criteriul fidelităţii actualei guvernări) supunerea controlului constituţionalităţii hotărârilor de guvern 
cu caracter normativ la iniţiativa persoanelor fizice şi juridice vătămate este foarte complicată şi în unele 
situaţii chiar aproape imposibilă.

Această stare de lucruri constituie una din cauzele principale a inactivităţii autorităţilor publice 
locale în vederea atacării în judecată a actelor abuzive adoptate de autorităţile centrale. Aproape nu sunt 
înregistrate cazuri de contestare în instanţa de judecată sau la Curtea Constituţională a actelor organelor 
centrale la iniţiativa autorităţilor publice locale. Or ce fel de autonomie locală poate exista în condiţiile 
când autorităţile publice fie că sunt limitate în accesul la justiţie, fie că nu îndrăznesc (datorită mentalităţii 
de subordonare şi presiunilor în diferite forme venite din partea guvernanţilor) să atace actele abuzive 
ale organelor centrale ? 

2. Constituţia Republicii Moldova (1994)
Prevederile constituţionale privind autonomia locală au jucat şi joacă în continuare un rol deosebit 

în stabilirea şi apărarea drepturilor şi intereselor colectivităţilor locale, inclusiv celor patrimoniale, 
constituind până în prezent o barieră serioasă pentru abuzurile venite din partea celor ce au dorit şi 
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doresc în continuare să diminueze sau chiar să lichideze autonomia locală în R. Moldova. În mod special, 
pot fi menţionate următoarele garanţii constituţionale ale autonomiei locale: 

1) Art. 109, care reflectă principiile de bază ale autonomiei locale, descentralizării, eligibilităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale şi că autonomia priveşte atât organizarea, cât şi 
gestiunea colectivităţilor pe care le reprezintă.

2) Art. 112, unde se menţionează că consiliile locale şi primarii activează, în condiţiile legii, ca 
autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice locale din sate şi oraşe.

3) Art. 113, care prevede că raporturile dintre autorităţile publice locale au la bază principiile 
autonomiei, legalităţii şi colaborării. Sub aspect patrimonial, aceasta înseamnă că în privinţa 
tuturor problemelor legate de gestionarea patrimoniului municipal, autorităţile locale posedă o 
competenţă decizională exclusivă şi deplină, iar rolul autorităţilor centrale (raionale) constă doar 
în supravegherea legalităţii actelor emise de autorităţile locale, conform procedurilor stabilite de 
lege. În acest sens, trebuie calificate drept inadmisibile şi anticonstituţionale actele abuzive ale 
autorităţilor centrale (decizii, porunci, ordine, hotărâri etc.) prin care autorităţilor locale li se impune 
un anumit comportament (de ex. obligarea de a anula contractele de arendă a bazinelor acvatice) 
şi care sunt adoptate fără a se ţine cont de opinia autorităţilor locale.

4) Art. 127, care stipulează că statul ocroteşte proprietatea şi că proprietatea publică aparţine 
statului şi unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel se constată că unităţile administrativ-teritoriale 
de rând cu statul sunt titulare ale dreptului de proprietate publică, bucurându-se în mod deplin şi 
autonom de toate atributele proprietarului, inclusiv şi de dreptul la apărarea proprietăţii municipale 
contra actelor abuzive venite din partea oricăror subiecte de drept, inclusiv organelor centrale.

3. Codul Civil al Republicii Moldova (2002)
Noul Cod Civil, în legătură cu reglementarea raporturilor patrimoniale ale unităţilor administrativ-

teritoriale, conţine câteva prevederi absolut noi şi fundamentale pentru practica juridică din R. Moldova. 
Astfel, art. 194 (al. 1), referindu-se la răspunderea civilă a Republicii Moldova şi a unităţilor 

administrativ-teritoriale, menţionează că ele răspund cu toate bunurile ce le aparţin cu drept de proprietate 
privată şi că Republica Moldova nu poartă răspundere pentru obligaţiile unităţilor administrativ-teritoriale, 
iar unităţile administrativ-teritoriale nu poartă răspundere pentru obligaţiile Republicii Moldova.

Aceasta însemnând că în R. Moldova pentru prima oară, cel puţin la nivel formal, în primul rând s-
a recunoscut că statul şi unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale dreptului de proprietate privată, 
ceea ce este foarte important în vederea efectuării unei delimitări clare după regimul juridic aplicabil între 
bunurile proprietate publică şi cele proprietate privată ale statului şi unităţilor administrativ-teritoriale. În al 
doilea rând, s-a recunoscut caracterul independent al răspunderii unităţilor administrativ-teritoriale pentru 
obligaţiile asumate, iar implicit s-a recunoscut dreptul unităţilor administrativ-teritoriale ca participanţi 
de sine stătători ai raporturilor juridice patrimoniale şi necesitatea posedării de către ele a unui anumit 
patrimoniu, ceea ce este posibil numai dacă va fi efectuată o delimitare de acum între proprietatea 
statului şi cea a unităţilor administrativ-teritoriale.

O altă normă juridică fundamentală pentru stabilirea unor raporturi eficiente între autorităţile locale 
şi alte subiecte de drept reprezintă art. 296 al Codului Civil, în care se stabileşte că bunurile care aparţin 
statului sau unităţilor administrativ-teritoriale fac parte din domeniul privat dacă, prin lege sau în modul 
stabilit de lege, nu sunt trecute în domeniul public.

Alineatul 2 menţionează nişte criterii de atribuire a bunurilor la domeniul public: din domeniul 
public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale fac parte bunurile determinate de lege, precum 
şi bunurile care, prin natura lor, sânt de uz sau de interes public. Interesul public implică afectarea bunului 
la un serviciu public sau la orice activitate, care satisface nevoile colectivităţii fără a presupune accesul 
nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului conform destinaţiei menţionate.

În alineatul 3 sunt indicate anumite bunuri care formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice: 
bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian, apele şi pădurile folosite în interes public, 
resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, căile de comunicaţie, precum şi alte 
bunuri stabilite de lege fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

În sfârşit, în al. 4 se stabileşte că bunurile domeniului public sunt inalienabile, insesizabile si 
imprescriptibile, precum şi că dreptul de proprietate asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz şi nu 
poate fi dobândit de terţi prin uzucapiune.
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Considerăm că aceste dispoziţii cu caracter de principii trebuie să constituie fundamentul necesar 
pentru modificarea legislaţiei în vigoare şi adoptarea noilor acte legislative, în scopul creării unei baze 
normative adecvate şi eficiente de reglementare a raporturilor patrimoniale ale statului şi unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

4. Legea privind administraţia publică locală (nr. 123/2003)
Noua lege privind administraţia publică locală, la capitolul reglementarea raporturilor patrimoniale, 

de asemenea conţine un şir de prevederi importante, noi comparativ cu actele similare anterioare, care 
pot servi drept temei pentru edificarea unui sistem de proprietate municipală efectiv şi corespunzător 
principiilor autonomiei locale. 

În special, art. 3 stipulează că administrarea publică în unităţile administrativ-teritoriale se 
întemeiază pe principiile autonomiei locale şi că autorităţile locale beneficiază de autonomie financiară 
şi au dreptul la iniţiativă în tot ce priveşte administrarea treburilor publice locale. Iar art. 4 prevede că 
unitatea administrativ-teritorială este persoană juridică de drept public şi dispune de patrimoniu în 
condiţiile legii. 

La rândul său, în art. 81, definindu-se noţiunea de patrimoniu al unităţilor administrativ-teritoriale, 
pentru prima dată alături de bunurile domeniului public locale, sunt menţionate şi bunurile domeniului 
privat: constituie patrimoniu al unităţilor administrativ-teritoriale bunurile care aparţin domeniului public 
şi domeniului privat al acestora. Astfel având loc reîntregirea logică a conceptului privind patrimoniul 
unităţilor administrativ-teritoriale şi repararea greşelii legislatorului anterior, care a exclus din conţinutul 
patrimoniului municipal bunurile domeniului privat. 

De asemenea, în vederea stabilirii unui concept clar asupra proprietăţii municipale şi a bunurilor 
care pot forma obiectul său, prezintă interes deosebit prevederile conform cărora: bunurile care fac parte 
din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile şi că bunurile care aparţin unităţilor 
administrativ-teritoriale fac parte din domeniul lor privat dacă, prin lege sau în modul stabilit de lege, 
nu sunt transferate în domeniul public de interes local (art. 81). În acelaşi sens, în art. 83 pentru prima 
dată în practica juridică din R. Moldova se încearcă de a stabili bunurile domeniului privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale. ÎAşadar se menţionează că la categoria bunurilor care fac parte din domeniul 
privat al unităţilor administrativ-teritoriale pot fi raportate toate bunurile care nu aparţin domeniului public 
al acestora. Din domeniul privat pot face parte şi alte bunuri dobândite de unităţile administrativ-teritoriale 
în condiţiile legii. 

Art. 82 stabileşte criteriile de plasare a bunurilor în domeniul public local: bunurile determinate de 
lege, precum şi bunurile care, prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local. De aceste criterii 
trebuie să se conducă autorităţile locale în procesul de delimitare a bunurilor domeniului public şi privat. 

O noutate absolută şi importantă reprezintă prevederea art. 82 al. 4 conform căreia consiliul local 
poate decide, potrivit legii, transferarea bunurilor din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale 
în domeniul public de interes local al acesteia, precum şi invers: din domeniul public în domeniul privat 
(art. 84). 

În sfârşit, art. 84 se referă la alte aspecte de o importanţă majoră pentru regimul juridic al 
proprietăţii municipale precum sunt: inventarierea şi modalitatea de gestionare (administrare) a bunurilor 
proprietate municipală. În special, se prevede: 

1) inventarierea anuală a bunurilor proprietate municipală şi raportarea asupra situaţiei lor consiliilor 
respective;

2) competenţa consiliilor locale de a decide ca bunurile care aparţin domeniului public de interes local 
să fie date în administrare întreprinderilor municipale şi instituţiilor publice, să fie concesionate, 
închiriate sau arendate;

3) că înstrăinarea, concesionarea, arenda şi locaţiunea, cu excepţia locaţiunii imobilelor de locuit, se 
fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii;

4) că înstrăinarea bunurilor care aparţin domeniului privat al satelor (comunelor) şi oraşelor 
(municipiilor), raioanelor, schimburile de terenuri, delimitarea, partajul sau trecerea bunurilor 
dintr-un domeniu în altul, renunţarea la drepturi sau recunoaşterea de drepturi şi obligaţii se fac 
prin decizia consiliului local, în temeiul rezultatelor expertizei. 
Astfel, pentru prima dată în practica juridică din R. Moldova se recunoaşte direct că numai 

bunurile domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale pot fi înstrăinate şi nicidecum cele ale 
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domeniului public (proprietate publică), cum prevăd greşit unele acte normative în vigoare (de ex. Legea 
privind finanţele publice locale art. 4, Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a 
pământului etc.). 

În afară de aceasta, trebuie menţionate şi prevederile exprese ale art. 88 care stabilesc că finanţele 
unităţilor administrativ-teritoriale se administrează în condiţiile legii, conform principiilor autonomiei 
locale; autorităţile administraţiei publice locale au dreptul la resurse financiare proprii suficiente, de care 
pot dispune liber în exerciţiul competenţei lor; resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice 
locale trebuie să fie proporţionale competenţei prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi de alte 
acte legislative; orice delegare de competenţă trebuie să fie însoţită de alocarea de surse financiare, 
necesare pentru a se acoperi costul exerciţiului competenţei. 

5. Legea privind proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (nr. 523/1999) 
Legea privind proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale este primul act legislativ 

prin care s-a încercat într-o măsură mai mare a aborda problema proprietăţii unităţilor administrativ-
teritoriale prin prisma principiilor autonomiei locale. Ea conţine un şir de prevederi principiale care 
prezintă o semnificaţie deosebită în contextul analizei statutului juridic al patrimoniului colectivităţilor 
locale şi stabilirii garanţiilor juridice ce asigură protecţia competenţelor autorităţilor publice locale contra 
implicărilor abuzive din partea organelor centrale de stat. 

În special, Legea dată conţine prevederi importante ce vizează: modalităţile de dobândire a 
dreptului de proprietate de către unităţile administrativ-teritoriale, procedura de transmitere a bunurilor de 
la un subiect al proprietăţii publice la altul, posibilitatea atacării în judecată a refuzurilor neîntemeiate de 
a transmite un bun în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, obligativitatea inventarierii, delimitării 
şi evidenţei proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale etc. 

În mod normal, această lege ar fi trebuit să constituie actul normativ principal de reglementare 
a raporturilor patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Însă, deşi de la adoptarea acestui 
act legislativ important pentru dezvoltarea autonomiei patrimoniale au trecut aproape 6 ani, totuşi se 
constată că majoritatea prevederilor sunt inaplicabile şi chiar învechite. Ceea ce a condus în practică la 
o aplicare redusă şi selectivă a legii în cauză. 

Printre prevederile de bază ale acestei legi care totuşi şi-au păstrat actualitatea pentru edificarea 
unui sistem modern şi efectiv de raporturi patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale, pot fi 
menţionate:

• Art. 1 stipulează că proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale este una dintre formele 
proprietăţii publice; că proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale se constituie din 
patrimoniul ce aparţine unităţilor administrativ-teritoriale respective: satului, comunei, oraşului, 
municipiului, judeţului, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi că patrimoniul unităţilor 
administrativ-teritoriale este format din bunurile domeniului public şi bunurile domeniului privat. 
De asemenea se declară proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale toate bunurile 
mobile şi imobile, aflate pe teritoriul lor până la intrarea în vigoare a Legii privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu excepţia bunurilor ce se aflau în proprietatea 
statului şi în proprietate privată. Aceste bunuri pot fi transmise unităţilor administrativ-teritoriale în 
proprietate publică în condiţiile prezentei legi.

• Art. 2 prevede modalităţile de dobândire a dreptului de proprietate a unităţilor administrativ-
teritoriale: 1)pe cale naturală; 2)prin achiziţii publice, realizate în condiţiile legii; 3)prin transmitere 
în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale a proprietăţii publice a statului sau prin 
transmiterea proprietăţii publice a unei unităţi administrativ-teritoriale în proprietatea publică a 
alteia; 4)prin expropriere pentru cauză de utilitate publică locală; 5) în baza hotărârii instanţei 
judecătoreşti; 6) prin donaţii sau prin legate acceptate de consiliul unităţii administrativ-teritoriale; 
7) prin obţinerea de venituri şi bunuri în condiţiile legii.

• Art. 3 şi 4 menţionează obiectele care pot fi în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale şi 
subiectele proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale.

• Art. 8 stabileşte transmiterea bunurilor în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale numai 
cu acordul exprimat al consiliului local, precum şi transmiterea din proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale în proprietatea statului, iarăşi numai în baza deciziei respective a 
consiliului local. De asemenea prezintă interes norma în baza căreia autorităţile administraţiei 
publice locale au dreptul de a solicita transmiterea în proprietate publică unităţii administrativ-
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teritoriale respective a bunurilor imobile care sânt situate pe teritoriul ei şi care pot fi folosite pentru 
satisfacerea nemijlocită a necesităţilor colectivităţii respective. Iar refuzul de a transmite un bun 
dintr-o formă de proprietate publică în alta poate fi atacat în instanţa judecătorească.

• Art. 11, conform căruia proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale este imprescriptibilă. 
Ea nu poate fi supusă exproprierii şi nu poate constitui obiectul unor garanţii reale. Această 
proprietate poate fi dată în administrare sau închiriată în condiţiile legii.
Trebuie de menţionat, că în pofida prevederilor exprese (art. 13-14 ale Legii), care stabilesc 

termene şi responsabilităţi concrete de luare la evidenţă, inventariere şi delimitare a proprietăţii unităţilor 
administrativ-teritoriale, în Republica Moldova până în prezent se înregistrează serioase probleme în 
acest domeniu: nu există o evidenţă sistematică şi corectă a proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale, 
precum şi nu a fost realizată, în conformitate cu legea, delimitarea adecvată a proprietăţii unităţilor 
administrative de proprietatea statului, delimitarea bunurilor domeniului public de cele ale domeniului 
privat ale proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, rămân inaplicabile normele privind 
dreptul autorităţilor publice locale de a solicita transmiterea în proprietatea publică a unităţii administrativ-
teritoriale respective a bunurilor imobile, care sunt situate pe teritoriul ei şi folosite în interesul colectivităţii 
locale respective, iar în caz de refuz de a transmite un bun dintr-o formă de proprietate publică – de a 
ataca acest refuz ( venit, de regulă, din partea autorităţilor centrale) în instanţa de judecată.

Considerăm că desconsiderarea prevederilor legii date de către autorităţile centrale, pe de o 
parte, şi inaplicarea lor de către autorităţile publice locale, pe de altă parte, în practică constituie acel 
fundament care favorizează incertitudinea statutului proprietăţii municipale şi adoptarea din partea 
autorităţilor centrale a diferitor acte abuzive care lezează drepturile şi interesele patrimoniale ale 
comunităţilor locale.

6. Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor (nr. 981/2000)
În cadrul patrimoniului municipal, terenurile constituie, de regulă, una din sursele principale ale 

bugetului local. De aceea delimitarea şi stabilirea terenurilor proprietate municipală este foarte importantă 
în vederea creării şi dezvoltării unor resurse materiale stabile şi suficiente pentru satisfacerea necesităţilor 
generale ale colectivităţilor locale. Delimitarea terenurilor proprietate a unităţilor administrativ-teritorialăe 
de cele ale statului reprezintă un mijloc juridic important de stabilire şi identificare a bunurilor proprietate 
municipală. În acest sens, procesul anevoios şi contradictoriu de delimitare a terenurilor proprietate ale 
statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, care are loc actualmente în R. Moldova, este reglementat prin 
Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor. Printre prevederile principale ale acestei 
legi pot fi menţionate: 

• Art. 1, care prevede că proprietatea publică asupra terenurilor poate fi: de interes naţional – în 
acest regim de drept, proprietatea aparţine statului (proprietate publică a statului) şi de interes 
local – în acest regim de drept, proprietatea aparţine unităţilor administrativ-teritoriale. De 
asemenea se prevede că în numele unităţilor administrativ-teritoriale, dreptul de posesiune, de 
folosinţă şi de a dispune de terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se 
atribuie autorităţilor administraţiei publice locale în modul stabilit de legislaţie.

• Art. 2 se referă la modul de delimitare a terenurilor proprietate publică prin identificare şi formare 
a terenurilor proprietate a statului şi proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale 

• În art. 3-8 se stabilesc nişte criterii de delimitare a terenurilor proprietatea statului de terenurile 
proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale.

• Art. 9 menţionează modul şi condiţiile de transmitere a terenurilor. În special se prevede că 
transmiterea terenurilor din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unităţii 
administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului, cu acordul consiliului local respectiv, 
iar transmiterea terenurilor din proprietatea publică a unei unităţi administrativ-teritoriale în 
proprietatea publică a statului se face la propunerea Guvernului, prin hotărârea consiliului local 
respectiv.
În acelaşi timp, se poate constata că acest act legislativ nu este adaptat până în prezent la noul 

concept al proprietăţii municipale, reflectat de Codul Civil şi Legea privind administraţia publică locală. 
În special, nu se face difrenţiere între terenurile domeniului public şi domeniului privat ale proprietăţii 
statului şi unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, fiind confundate regimurile juridice aplicabile diferitor 
categorii de terenuri. 
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O altă problemă importantă şi principială, apărută în legătură cu adoptarea acestei legi, constă în 
interpretarea modului şi principiilor de delimitare a terenurilor proprietate a statului de cele proprietate a 
unităţilor administrativ-teritoriale. În acest sens, Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea 
lor conţine nişte reglementări neclare şi contradictorii care, cum arată practica de ultimă oră, pot şi sunt 
interpretate în defavoarea autorităţilor publice locale (unităţilor administrativ-teritoriale). Astfel, pe de o 
parte, legea prevede dreptul autorităţilor publice locale de a confirma rezultatele delimitării terenurilor 
proprietate publică a statului de cele care se află în proprietatea publică a unităţilor administrativ-
teritoriale, iar pe de altă parte se prevede că în caz de neconfirmare (adică când autorităţile publice locale 
nu sunt de acord cu delimitarea făcută de organele centrale, considerând-o în defavoarea sa) această 
delimitare se aprobă de către Guvern (art. 2). Iar deoarece aceasta se face, de regulă, prin hotărâri cu 
caracter normativ, autorităţile publice locale se află în situaţia, când nu pot ataca o hotărâre de guvern 
cu caracter normativ, astfel neavând dreptul la apărare a intereselor comunităţii locale pe care o conduc. 
În acest sens, drept exemplu elocvent poate servi conţinutul şi modul de adoptare a Hotărârii Guvernului 
nr. 959 cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică în unele unităţi administrativ-teritoriale ale 
Republicii Moldova din 04.08.2003, (M. O. al R. Moldova nr. 182-185/1019 din 19.08.2003), care a fost 
adoptată fără a ţine cont de opinia autorităţilor locale şi de interesele patrimoniale ale colectivităţilor 
locale.

În mod normal, legea trebuia, pe de o parte, să prevadă nişte proceduri de soluţionare a 
divergenţelor existente pe calea tratativelor, iar pe de altă parte, în caz de neajungere la un consens să 
se asigure la soluţionarea conflictului în instanţa de judecată. Considerăm că numai după ce divergenţele 
între autorităţile publice centrale şi locale, apărute în legătură cu delimitarea terenurilor, vor fi soluţionate 
printr-o hotărâre definitivă a instanţei de judecată, Guvernul poate aproba delimitarea respectivă. 

7. Legea cu privire la privatizare (nr.627/1991)
Acest act legislativ este pe cât de important, pe atât şi de confuz în ceea ce priveşte stabilirea 

competenţei autorităţilor locale în cadrul procesului de privatizare. 
Pe de o parte, în preambulul legii se menţionează că această lege stabileşte mecanismul juridic 

de reglementare a procesului de transformare a proprietăţii statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale 
în proprietate privată şi determină noţiunile de bază, scopurile şi modalităţile de privatizare, atribuţiile 
organului abilitat cu efectuarea privatizării şi particularităţile activităţilor postprivatizare. Mai mult ca 
atât, în ultima redacţie (în vigoare din 15.04.03) art. 1 stipulează că privatizarea este un proces de 
transmitere a bunurilor ce constituie domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, 
denumite în continuare bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, în proprietate privată, 
prin modalităţile prevăzute de prezenta lege. De asemenea în art. 3, printre obiectele supuse privatizării 
sunt menţionate bunurile unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv: valorile mobiliare, fondul de locuinţe, 
obiecte nefinalizate etc.

Pe de altă parte, în tot cuprinsul legii şi în special în partea ce se referă la organizarea şi derularea 
procesului de privatizare, nu se menţionează nimic despre competenţele autorităţilor locale în ceea ce 
priveşte influenţarea procesului decizional respectiv.

Arezultat o situaţie paradoxală când unităţile administrativ-teritoriale, ca proprietari ai bunurilor ce 
urmează a fi supuse privatizării, sunt practic lipsite de dreptul de a decide în privinţa acestor bunuri şi de 
a beneficia în urma vânzării(privatizării) proprietăţii municipale. 

În practică, aceste prevederi generează nişte contradicţii enorme între actele normative ce 
garantează autonomia locală şi prin care se prevede dreptul exclusiv al autorităţilor locale de a decide în 
privinţa bunurilor proprietate publică. De asemenea, datorită acestor prevederi, majoritatea autorităţilor 
locale sunt în derută atunci când apare necesitatea de a privatiza vre-un obiect: întrebarea de bază fiind 
cine este competent să efectueze privatizarea şi care-i procedura?

Deşi Legea în cauză în art. 6 menţionează că organul abilitat cu efectuarea privatizării este 
Departamentul Privatizării, totuşi considerăm că la o analiză mai complexă a prevederilor date se poate 
ajunge şi la o altă concluzie, mai ales dacă se ia în considerare conceptul actual al proprietăţii municipale, 
reflectat de recentele acte normative (Cod Civil şi Legea privind administraţia publică locală). 
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Astfel, în art. 6 (al. 1) se menţionează despre Departamentul Privatizării ca fiind organul abilitat 
cu privatizarea şi că „...Departamentul Privatizării realizează politica statului în domeniul privatizării şi 
exercită, în perioada de privatizare, în numele Guvernului, funcţiile de proprietar al patrimoniului ce 
aparţine statului, în modul stabilit şi în limitele competenţelor atribuite”. 

Prin urmare, concluzionăm că Departamentul privatizării este organul abilitat să efectueze 
privatizarea numai în numele Guvernului şi numai în privinţa patrimoniului ce aparţine statului. 

În acelaşi timp, ţinând cont de prevederile Constituţionale (art. 109 şi 127 al. 3), prevederile 
Codului Civil (art. 194 şi 296) şi prevederile Legii privind administraţia publică locală (art. 81 - 84), se 
poate de constatat că în privinţa patrimoniului public local (proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale) 
competenţa în tot ceea ce priveşte posesia, folosinţa şi dispoziţia(inclusiv prin privatizare) aparţine 
(trebuie să aparţină) în exclusivitate autorităţilor locale respective, care nu au abilitat alte organe centrale 
cu efectuarea privatizării patrimoniului ce revine unităţii administrativ-teritoriale respective. 

În concluzie, trebuie de menţionat că prin sine însă prevederea art. 1, conform căreia pot fi 
privatizate (înstrăinate) doar bunurile din domeniul privat ale statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, 
poate fi apreciată drept un progres şi o încercare de a face o delimitare între bunurile domeniului public şi 
domeniului privat ale statului şi unităţilor administrativ-teritoriale. Bunurile domeniului public, în principiu, 
nu pot fi înstrăinate datorită interesului general (public) pe care-l reprezintă, pe când bunurile domeniului 
privat pot fi înstrăinate (inclusiv prin privatizare). Totodată, considerăm că termenul şi noţiunea de 
domeniu privat din Legea privatizării rămân inaplicabile, deoarece pe de o parte, el nu este corelat cu alte 
prevederi ale legii date (lipsind menţiuni privind domeniul public, proprietate publică etc.), iar pe de altă 
parte, în R. Moldova în general încă nu s-a produs o delimitare între bunurile domeniului public şi cele 
din domeniul privat, ceea ce duce la confundarea noţiunilor de proprietate publică şi privată a statului şi 
unităţilor administrativ-teritoriale, între bunurile domeniului public şi cele din domeniul privat etc.

De aceea pentru a evita contradicţiile menţionate, considerăm că este necesar de a modifica 
Legea privind privatizarea, fiind utilizat alături termenul domeniul privat, care se referă la proprietăţile 
statului şi unităţilor administrativ-teritoriale ce pot forma obiectul privatizării şi termenul de domeniul 
public, care se referă la obiectele care nu pot fi privatizate. De asemenea este necesar, prin prevederi 
exprese, de a abilita autorităţile publice locale cu dreptul de a efectua privatizarea în privinţa patrimoniului 
local. 

8. Codul Apelor (nr. 532/1993)
Codul Apelor (cu modificările în vigoare din 1 ianuarie 2004), în calitate de cadru juridic de bază 

pentru elaborarea actelor normative speciale şi instrucţiunilor, ce reglementează relaţiile din domeniul 
folosirii fondului apelor (denumite în continuare relaţii din domeniul apelor), ocupă un loc special în 
reglementarea raporturilor patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Aceasta datorită faptului că 
pentru majoritatea autorităţilor locale din R. Moldova bazinele acvatice reprezintă o sursă permanentă 
şi sigură de venit la bugetul local, permiţând soluţionarea unui şir de probleme social-economice(de 
ex.: plata indemnizaţiilor suplimentare păturilor social vulnerabile, asigurarea hranei copiilor în şcoli 
etc.). În special pot fi evidenţiate următoarele prevederi ale Codului Apelor relevante pentru raporturile 
patrimoniale ale autorităţilor locale:

• Art. 1 stipulează că apele În Republica Moldova constituie proprietatea publică exclusivă şi pot fi 
date numai în folosinţă. 

• Art. 1/1 prevede că obiectivele acvatice în Republica Moldova pot aparţine, cu drept de 
proprietate publică, statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ori, cu drept de proprietate 
privată, persoanelor juridice sau fizice. 

• Art. 1/2 menţionează că: obiectivele acvatice proprietate publică se atribuie exclusiv în folosinţă; 
atribuirea în folosinţă a obiectivelor acvatice proprietate publică se face, în funcţie de importanţa 
lor, de către Guvern sau de către autorităţile administraţiei publice locale; obiectivele acvatice 
proprietate publică a statului se administrează de către o autoritate specială, abilitată de Guvern; 
obiectivele acvatice nu se pot afla concomitent în proprietatea mai multor subiecte ale dreptului de 
proprietate publică şi că delimitarea obiectivelor acvatice în obiective proprietate publică a statului 
şi obiective proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează în conformitate 
cu legislaţia în vigoare. 
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• Conform art. 2/2 în proprietatea publică a statului se pot afla: a) obiectivele acvatice de suprafaţă 
situate pe teritoriul a două sau mai multor raioane; b) apele subterane; c) obiectivele acvatice 
situate pe teritoriul unui raion, destinate satisfacerii necesităţilor apărării, sistemului energetic, 
domeniului transporturilor, obiectivelor de telecomunicaţii, serviciului meteorologic şi altor sisteme 
de stat; d) obiectivele acvatice de frontieră; e) obiectivele acvatice declarate ca arii naturale 
protejate de stat; f) obiectivele acvatice parte a staţiunilor balneare de importanţă naţională.

• Conform art. 2/3 în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale se află obiectivele 
acvatice care sunt situate integral în limitele unităţii administrativ-teritoriale respective, ale căror 
construcţii hidrotehnice se află la balanţa primăriilor şi care nu sunt atribuite în proprietatea publică 
a statului şi nici nu constituie obiect al proprietăţii private a persoanelor juridice sau fizice.

• Art. 2/4 stabileşte că bazinele pot forma obiectul proprietăţii private. Art. 24 prevede că obiectivele 
acvatice se atribuie în folosinţă separată, integrală sau parţială în baza hotărârii Guvernului sau a 
organelor de autoadministrare locală.

• Art. 25 specifică că obiectivele acvatice proprietate publică a statului se atribuie în folosinţă 
separată de către Guvern, iar obiectivele acvatice proprietate publică a unităţilor administrativ-
teritoriale se atribuie în folosinţă separată de către autoritatea administraţiei publice locale, de 
comun acord cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu şi cu organul de stat pentru 
gestionarea fondului apelor. Astfel, luând în considerare prevederile Legii APL şi ale Codului 
Apelor, Guvernul este competent să atribuie în folosinţă separată doar obiectivele acvatice (sau 
unele părţi ale acestora), care au o deosebită importanţă de stat sau prezintă valoare ştiinţifică ori 
culturală, precum şi cele care ating interesele a două sau a mai multe raioane(art. 2/2). Celelalte 
obiective acvatice se atribuie în folosinţă separată de către organele de autoadministrare. 

• Art. 30 prevede plata pentru folosinţa apei. 
• Art. 38-42 se referă la competenţa, condiţiile şi modul de sistare şi retragere a dreptului de 

folosinţă a apei. Conform regulii generale dreptul de a sista şi retrage dreptul de folosinţă a 
apei aparţine organului care a eliberat autorizaţia pentru această folosinţă. Adică, de regulă-
autorităţilor publice locale.
Trebuie de menţionat că în redacţia nouă, în pofida aşteptărilor, Codul Apelor conţine un şir 

de prevederi confuze şi contradictorii, care pot genera diferite interpretări în defavoarea drepturilor şi 
intereselor patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, art. 2/3 dreptul de proprietate al 
unităţilor administrativ-teritoriale asupra obiectelor acvatice se condiţionează prin: aflarea construcţiilor 
hidrotehnice la balanţa primăriilor, cunoscându-se bine că în majoritatea cazurilor aceste construcţii 
se află în proprietatea diferitor persoane fizice şi juridice. În acelaşi timp, nici proprietarii construcţiilor 
hidrotehnice (persoane fizice şi juridice) nu pot fi consideraţi proprietari ai acestor obiecte acvatice, 
deoarece conform art. 2/4 nu au construit bazinul pe teren propriu. Plus la aceasta, aceste obiecte nu 
sunt nici proprietatea publică a statului, deoarece nu se încadrează în criteriile stabilite în art. 2/2. În 
rezultat, în loc să fie soluţionate în fond problemele menţionate în Hotărârea Curţii Constituţionale privind 
declararea neconstituţionalităţii H.G. nr. 1202/2001, actualmente se păstrează în continuare o situaţie 
confuză şi de conflict în privinţa acestor obiecte acvatice, care după toate criteriile ar trebuie să fie în 
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale fără oarecare dubii. 

O altă problemă constă în faptul că actualmente se poate constata o situaţie inexplicabilă şi 
inacceptabilă unui stat de drept, când Guvernul în loc să încerce să reglementeze raporturile patrimoniale 
ale autorităţilor locale privind bazinele acvatice, ţinând cont de prevederile legale, interesele economice 
ale colectivităţilor locale şi prevederile recente ale Curţii Constituţionale, totuşi continuă să neglijeze 
aceste rigorii ale practicii juridice, adoptând acte absolut contrare sensului şi literei Constituţiei, Codului 
Civil, Legii privind administraţia publică locală etc., care se referă la asigurarea autonomiei patrimoniale 
a unităţilor administrativ-teritoriale. A se vedea în acest sens, de ex.: H.G. nr. 959 din 04.08.2003 
(publicată şi intrată în vigoare la 19.08.2003) cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică în 
unele unităţi administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova, prin care majoritatea terenurilor subacvatice 
au fost declarate proprietate publică a statului, în detrimentul unităţilor administrativ-teritoriale şi fără ca 
să fie prezentate argumentările de rigoare privind importanţa istorică, culturală etc. a acestor terenuri 
subacvatice. În acest caz, se creează impresia că Guvernul s-a grăbit să adopte această hotărâre, 
înainte ca Curtea Constituţională să declare drept neconstituţională o altă hotărâre a sa nr. 1202 cu 
privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice. Mai mult ca atât, într-un stat de 
drept, în caz de declarare a neconstituţionalităţii unui act normativ, Guvernul ar trebui să se conforme 
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acestor prevederi şi să întreprindă acţiuni concrete întru neadmiterea adoptării sau intrării în vigoare a 
unor noi acte abuzive de aceeaşi natură. Ceea ce însă nu s-a întâmplat în R. Moldova, în pofida faptului 
că Hotărârea Curţii Constituţionale a fost adoptată la 5 august 2003, cu participarea reprezentanţilor 
Guvernului şi a fost publicată şi intrată în vigoare la 15 august 2003. În acelaşi timp, hotărârea respectivă 
a Guvernului a intrat în vigoare şi publicată la 19 august 2003.

Unde mai pui, situaţia cu statutul bazinelor acvatice s-a complicat şi mai mult prin faptul că între 
H.G. nr. 959/2003 şi prevederile noi ale Codului Apelor există o contradicţie fundamentală: pe de o parte 
H.G. prevede un număr impunător de terenuri ale fondului apelor care sunt delimitate de Guvern în mod 
unilateral ca proprietate publică a statului, iar conform Codului Apelor, toate obiectele acvatice (apa, 
terenul aflat sub apă, fâşiile riverane de protecţie, construcţiile hidrotehnice) ce se află pe teritoriul unităţii 
administrativ-teritoriale sunt în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale. Prin urmare, dat 
fiind faptul că Legea este superioară după forţă juridică unei hotărâri de guvern, în cazul dat trebuie să 
fie aplicate prevederile Codului Apelor.

9. Codul Silvic (Legea nr. 887/1996)
Din punct de vedere al raporturilor patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale, Codul silvic 

reprezintă un interes deosebit, deoarece pe de o parte este un act legislativ complex, adoptat în scopul 
reglementării relaţiilor sociale ce apar în cadrul folosirii fondului forestier, iar pe de altă parte, în R. 
Moldova există multe localităţi în care fondul forestier acoperă o parte considerabilă din terenurile din 
extravilan. În prezent, participarea autorităţilor locale la gestionarea şi administrarea fondului forestier 
în interesul colectivităţilor locale este destul de contradictorie, de regulă ele fiind lipsite de dreptul de 
participare la luarea deciziilor şi obţinerea beneficiilor din urma folosirii fondului forestier. 

În special pot fi menţionate următoarele prevederi ale Codului Silvic, relevante pentru stabilirea 
competenţelor autorităţilor publice locale:

• Art. 6 se referă la dreptul de proprietate asupra terenurilor din fondul forestier. În special se 
stabileşte că pădurile în Republica Moldova, folosite în interes public, fac obiectul exclusiv al 
proprietăţii publice şi că ele pot fi date doar în gestiune sau în folosinţă. De asemenea se admite 
şi proprietatea privată asupra pădurilor în cazul plantării acestora, în condiţiile legii, pe terenurile 
aflate în proprietate privată. 

   Totuşi ţinem să facem o precizare, deoarece atunci când legea, în cazul terenurilor folosite în 
interes public, se referă la proprietatea publică în general (fără a preciza subiectul: statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale), considerăm că în lipsa prevederilor legale contrare, unităţile 
administrativ-teritoriale de asemenea pot fi considerate titulari ai dreptului de proprietate asupra 
pădurilor de interes local, beneficiind astfel, conform legislaţiei în vigoare, de toate prerogativele 
proprietarului. Temeiul juridic principal al celor menţionate mai sus poate fi găsit în prevederile 
constituţionale: conform art. 127 al. 3, proprietatea publică poate aparţine doar statului şi unităţilor 
administrativ-teritoriale.

• Art. 9 stabileşte competenţa autorităţilor administraţiei publice locale în cadrul relaţiilor privind 
fondul forestier. Printre competenţele de bază fiind menţionate: exercitarea controlului asupra 
stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic; repartizarea 
terenurilor din fondul forestier; înregistrarea drepturilor de gestiune şi de folosinţă a terenurilor din 
fondul forestier; organizarea ţinerii evidenţei de stat a fondului forestier şi a cadastrului silvic de 
stat; organizarea, în comun cu organele silvice de stat, a îndeplinirii programelor privind folosirea, 
regenerarea, paza şi protecţia pădurilor etc. 
Considerăm că la competenţele menţionate ar trebui adăugat şi dreptul autorităţilor locale de 

a participa la reglementarea procesului de folosire a fondului forestier şi obţinerea veniturilor în urma 
activităţilor economice realizate de diferiţi agenţi economici.

Totodată, trebuie de constatat că în partea ce se referă la gestiunea şi folosirea terenurilor din 
fondul forestier, prevederile respective ale Codului Silvic sunt contradictorii, iar drepturile şi interesele 
autorităţilor locale sunt neglijate. Astfel, în art. 25 (al. 2) se prevede că atribuirea terenurilor din fondul 
forestier în folosinţă se efectuează de către organele silvice de stat şi autorităţile administraţiei publice 
locale, de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia 
mediului înconjurător, în modul stabilit de legislaţie. Iar când se vorbeşte despre atribuirea terenurilor 
din fondul forestier în folosinţă – în arendă (deci este vorba de nişte beneficii economice), aceasta se 
efectuează de acum fără participarea autorităţilor locale(art. 26).
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Prin urmare, există o contradicţie evidentă între art. 25 şi art. 26, deşi darea în arendă reprezintă 
o modalitate de folosire a anumitor bunuri. Trebuie oare această prevedere interpretată în sensul că 
autorităţile locale participă la atribuirea terenurilor fondului forestier numai în scopuri de binefacere, cu 
titlu gratuit, adică atunci când prin atribuirea acestor terenuri nu se prevăd careva beneficii economice? 
Oare autorităţile locale nu au nevoie de surse de venit suplimentare pentru a soluţiona problemele social-
economice de toate zilele? 

Considerăm că prevederile contradictorii menţionate trebuie modificate în sensul respectării 
drepturilor şi intereselor patrimoniale ale comunităţilor locale. Ceea ce ar corespunde întregului concept 
al autonomiei locale garantat, cel puţin la nivel formal, de toate actele normative recent adoptate.

10. Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică (Legea nr. 488/1999)
Exproprierea pentru cauză de utilitate publică reprezintă o modalitate specifică de dobândire a 

proprietăţii publice, care în linii generale constă într-un ansamblu de acte şi operaţiuni jurisdicţionale, prin 
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale impun, în mod forţat, transferul proprietăţii unor bunuri 
aflate în proprietatea privată (inclusiv proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale), în scop de 
utilitate publică şi în schimbul unei recompense prealabile şi depline.

Conform art. 1, prin expropriere se înţelege transferul de bunuri şi de drepturi patrimoniale din 
proprietate privată în proprietate publică, transferul către stat de bunuri proprietate publică ce aparţin 
unei unităţi administrativ-teritoriale sau, după caz, cedarea către stat sau către o unitate administrativ-
teritorială a drepturilor patrimoniale în scopul efectuării de lucrări pentru cauză de utilitate publică 
de interes naţional sau de interes local, în condiţiile prevăzute de lege, după o dreaptă şi prealabilă 
despăgubire. 

În acelaşi timp menţionăm că nu poate fi acceptată includerea în art. 1 a bunurilor proprietate 
publică a unităţilor administrativ-teritoriale, în calitate de obiecte ale exproprierii în favoarea statului. 
Aceasta din simplul motiv, că bunurile proprietate publică, inclusiv cele ale unităţilor administrativ-
teritoriale, sunt inalienabile şi nu pot fi supuse exproprierii, conform prevederilor exprese ale actelor 
normative speciale(de ex. art. 11 al Legii privind proprietatea publică a unităţilor administrativ-
teritoriale).

Obiect al exproprierii de interes local, conform art. 2 pot fi: bunurile imobile, la care se raportă: 
terenurile, subsolul, bazinele de apă, pădurile, clădirile, construcţiile şi alte obiecte imobile, precum şi 
dreptul de folosinţă asupra bunurilor imobile pe un termen de până la 5 ani, dacă părţile nu convin asupra 
unui alt termen. 

O problemă practică reprezintă faptul că conform art. 4 în calitate de expropriator figurează doar 
statul, iar unităţile administrativ-teritoriale nu sunt specificate în mod direct în calitate de expropriatori, 
ceea ce constituie o scăpare serioasă a legislatorului nostru, care duce la anumite probleme de ordin 
practic, în special atunci când autorităţile locale necesită să aplice procedura de expropriere pentru 
cauză de utilitate publică. 

Considerăm că, în conformitate cu conceptul actual asupra proprietăţii statului şi a unităţilor 
administrativ-teritoriale şi în special cu recunoaşterea necesităţii delimitării clare a proprietăţii statului de 
cea a unităţilor administrativ-teritoriale, alături de stat în calitate de expropriator trebuie să fie menţionate 
şi unităţile administrativ-teritoriale. În plus, calitatea de expropriator al unităţilor administrativ-teritoriale 
poate fi dedusă atât din definiţia legală a noţiunii de expropriere, cât şi din alte prevederi ale legii (de ex.: 
art. 2 al. 2 şi art. 6. al. 1 p. (b) ).

În concluzie, menţionăm că actualmente exproprierea pentru cauză de utilitate publică utilizată în 
strictţă conformitate cu prevederile Constituţionale, poate deveni acel mijloc juridic adecvat şi echitabil, 
de soluţionare a unor probleme şi conflicte patrimoniale, care generează tensiuni sociale din cadrul 
comunităţilor locale. 

 11. Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului (Legea 
nr.1308/1997)

Adoptarea acestui act legislativ a constituit un eveniment de o importanţă deosebită pentru toţi cei 
antrenaţi în raporturile patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi în special pentru autorităţile 
publice locale, care au primit un suport juridic eficient în ceea ce priveşte reglementarea unei astfel de 
probleme complexe şi sensibile, precum este vânzarea-cumpărarea terenurilor.
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 În mod special, o atenţie sporită prezintă următoarele prevederi ale Legii în cauză: 
• Art. 3 stipulează că dreptul de vânzare al terenurilor proprietate privată îl are proprietarul, iar 

în cazul vânzării terenurilor proprietate publică – autorităţile administraţiei publice locale. Totuşi 
este necesar de menţionat că în lumina ultimelor reglementări în domeniul proprietăţii municipale 
(Codul Civil şi Legea privind administraţia publică locală), ar fi mai corect să vorbim nu despre 
vânzarea terenurilor proprietate publică (bunurile domeniului public) – proprietatea publică fiind 
inalienabilă, ci despre vânzarea terenurilor proprietate privată (bunurile domeniului privat) al 
statului şi unităţilor administrativ-teritoriale (art. 84 al Legii 123/2003). 

• Art. 3 al. 5, conform căruia mijloacele băneşti rezultate de la vânzarea terenurilor proprietate 
publică se distribuie în modul următor: 50% – la contul bugetului municipiului, oraşului sau satului 
(comunei), 30% - la bugetul de stat, 20% – pe contul special al Guvernului, pentru a fi utilizate 
conform art. 14. În cazul dat, iarăşi se comite o greşeală, lipsind delimitarea clară între terenurile 
proprietate municipală şi cele proprietate de stat care sunt vândute. În acest sens, schema 
propusă de distribuire a veniturilor poate fi valabilă în cazul vânzării terenurilor proprietate de 
stat, în bugetul de stat fiind virate în total 50% din mijloacele obţinute. Însă în cazul vânzării 
terenurilor proprietate municipală (a unităţilor administrativ-teritoriale), considerăm că toate 
mijloacele trebuie transferate în bugetul local, deoarece nu există nici un temei argumentat pentru 
ca o parte din aceste mijloace să fie transferate la bugetul central. Mai mult ca atât, prevederile 
date ale legii în prezent contravin altor acte legislative: Legii privatizării şi Legii finanţelor publice 
locale, care prevăd expres că toate veniturile obţinute din înstrăinarea (privatizarea) proprietăţii 
unităţilor administrativ-teritoriale se varsă integral în bugetul local. Actualmente aceste contradicţii 
legale, generează tensiuni şi conflicte între autorităţile locale şi cele raionale în ceea ce priveşte 
distribuirea veniturilor din urma vânzării proprietăţii municipale (în special a terenurilor): direcţiile 
financiare refuzând transferarea integrală a veniturilor la bugetele locale. Ceea ce în opinia 
noastră este incorect, deoarece conform regulii generale de drept, în cazul dat prioritate au 
normele adoptate mai recent: modificările la legea privatizării şi legea finanţelor publice locale.

• Art. 4 stabileşte că terenurile proprietate publică se împart în terenuri proprietate de stat şi terenuri 
proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, delimitarea cărora se stabileşte prin lege. De 
asemenea, se menţionează că vânzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică în fiecare caz 
concret se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale cu autorizarea Guvernului 
sau a autorităţii împuternicite de el. În acest sens considerăm că autorizaţia Guvernului este 
necesară numai în cazul vânzării-cumpărării terenurilor proprietate de stat, însă nu şi în cazul 
vânzării-cumpărării terenurilor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale; acestea neavând 
nevoie de careva autorizaţii, deoarece sunt proprietari asupra acestor terenuri şi le pot înstrăina 
liber, în conformitate cu procedurile stabilite de legislaţia în vigoare. 

• Art. 10/1 instituie un mecanism eficient de stabilire şi obţinere a plăţii pentru folosirea terenurilor 
proprietate municipală aferente obiectelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor 
private. În acest sens, se stabileşte că în cazul în care proprietarii obiectivelor privatizate sau 
ai întreprinderilor şi obiectivelor private nu au cumpărat sau nu au arendat terenuri aferente 
obiectivelor şi întreprinderilor menţionate, de la aceştia, în modul şi termenele fixate în 
conformitate cu legislaţia, se va încasa anual plata pentru folosirea terenului, stabilită în mod 
unilateral de consiliile locale, nu mai mică decât plata anuală de arendă, calculată conform art. 
10 alin. (10), al legii în cauză, şi nu mai mare de 10% din preţul normativ al pământului, calculat 
pentru destinaţia respectivă. Plata specificată va fi încasată în termenele fixate de consiliile 
locale, pentru perioada care urmează momentului adoptării de către consiliul local a deciziei 
corespunzătoare până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau de arendă. 

12. Legea cu privire la concesiuni (nr. 534/1995)
Printre modalităţile de exercitare de către unităţile administrativ-teritoriale a dreptului de 

proprietate un loc deosebit îl ocupă operaţiunea de dare în concesiune a bunurilor proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale, către persoane fizice şi juridice de drept privat. 

Concesiunea este acel mijloc juridic, care permite autorităţilor publice locale:
• să îmbunătăţească calitatea şi să majoreze numărul de servicii acordate reprezentanţilor 

comunităţilor locale; 
• să obţină venituri periodice şi stabile în rezultatul plăţii de către concesionar a redevenţei;
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• să elibereze bugetul local de cheltuieli (care, de regulă, sunt nefondate şi ineficiente) pentru 
menţinerea şi întreţinerea diferitor structuri ce gestionează în prezent bunurile şi serviciile 
publice;

• să exercite un control riguros asupra modului de gestionare de către concesionar a obiectelor 
concesionate (fără a transmite dreptul de proprietate asupra obiectului concesionat), iar în caz 
de gestionare nesatisfăcătoare şi încălcare a obligaţiilor contractuale de către concesionar, 
autoritatea publică poate să desfacă în mod unilateral acest contract. 
Cu regret se constată că, deşi în Republica Moldova Legea nr. 534 cu privire la concesiuni a fost 

adoptată încă din 13 iulie 1995, totuşi până în prezent această modalitate de valorificare a proprietăţii 
statului şi unităţilor administrativ-teritoriale nu este folosită la nivelul corespunzător de către autorităţile 
publice abilitate (cu unele mici excepţii), ceea ce limitează, în mod nejustificat, posibilităţile de soluţionare 
a diverselor probleme sociale şi economice ale comunităţilor pe care le gestionează (de ex. se cunoaşte 
bine situaţia critică din domeniul aprovizionării cu apă, gaz, agent termic etc. – servicii care ar putea fi 
concesionate în anumite condiţii către reprezentanţii sectorului privat).

Credem că această situaţie se datorează atât lipsei unui cadru informaţional adecvat, prin care cei 
implicaţi în procesul de luare a deciziilor privind gestionarea proprietăţii statului şi unităţilor administrativ-
teritoriale ar putea conştientiza esenţa şi avantajele utilizării concesiunii, cât şi unor lacune şi contradicţii, 
prezente în actele normative ce reglementează regimul juridic al concesiunilor în Republica Moldova.

Astfel, în condiţiile în care sistemul serviciilor publice se află într-o criză adâncă, autorităţile publice 
centrale şi cele locale neavând capacităţi financiare şi manageriale de gestionare a acestor servicii; când 
o serie de bunuri, resurse naturale etc. proprietate a statului şi unităţilor administrativ-teritoriale nu sunt 
valorificate, bugetele publice, din această cauză, fiind lipsite de surse stabile de venit, considerăm că 
darea în concesiune a obiectelor menţionate mai sus merită o atenţie deosebită, deoarece această 
modalitate este una din puţinele posibilităţi de a atrage investiţii în aceste domenii şi drept consecinţă, 
pe de o parte de-a îmbunătăţi şi diversifica calitatea serviciilor publice prestate populaţiei, iar pe de altă 
parte de a obţine resurse financiare suplimentare necesare soluţionării unui şir de probleme social-
economice stringente. 

Printre prevederile Legii, în mod deosebit, pot fi menţionate:
• Art. 1 defineşte concesiunea ca un contract prin care statul sau unitatea administrativ-teritorială 

cesionează (transmite) unui investitor (persoană fizică sau juridică, inclusiv străină), în schimbul 
unei redevenţe (plăţi), dreptul de a desfăşura activitate de prospectare, exploatare, valorificare 
sau restabilire a resurselor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, de a presta servicii publice, 
de a exploata obiecte proprietate de stat sau municipală (ale unităţii administrativ-teritoriale) 
care conform legislaţiei în vigoare sunt scoase integral sau parţial din circuitul civil, precum 
şi dreptul de a desfăşura anumite genuri de activitate, inclusiv cele care constituie monopolul 
statului, preluând gestiunea obiectului concesiunii, riscul prezumtiv şi răspunderea patrimonială. 
Astfel, obiect al concesiunii pot fi doar bunurile proprietate publică (domeniul public). În acelaşi 
timp, după efectuarea unei delimitări clare între domeniul public şi privat al statului şi unităţilor 
administrativ-teritoriale (conform prevederilor noului Cod Civil) considerăm că va fi necesară 
operarea modificărilor la legea nominalizată, în sensul admiterii concesionării bunurilor domeniului 
privat în sfera obiectului contractului de concesiune. 

• Art. 3 prevede că concesiunea se admite în toate ramurile economiei şi cuprinde toate genurile 
de activitate, dacă aceasta nu contravine legislaţiei, şi că pot face obiectul concesiunii: terenurile 
şi alte resurse naturale, prospectarea, explorarea şi valorificarea acestora, precum şi bunurile 
mobiliare şi imobiliare ale organizaţiilor şi întreprinderilor de stat (municipale).

• Art. 4 stabileşte că calitatea de concedent o pot avea:
   a) Guvernul, în cazul concesionării terenurilor şi altor resurse naturale; în acest caz contractul 

de concesiune se va încheia între concesionar şi organul central de specialitate al administraţiei 
publice autorizat de Guvern şi

  b) organele centrale de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale, în limitele 
competenţei lor, în cazul concesionării bunurilor întreprinderilor de stat (municipale), a altor 
obiecte economice;

• Art. 7 prevede competenţa autorităţilor administraţiei publice locale de a concesiona obiectele 
aflate sub jurisdicţia lor; a exercita controlul asupra exploatării acestor obiecte şi de a elibera 
certificatele de urbanism pentru obiectele supuse concesionării.
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• Art. 8 se referă la raporturile dintre autorităţile publice supreme şi autorităţile administraţiei publice 
locale. În special se prevede că raporturile dintre ele se întemeiază pe respectarea drepturilor 
şi intereselor lor legitime; că lista obiectelor proprietate publică propuse pentru concesionare 
va fi pusă de acord cu autorităţile administraţiei publice locale, în a căror rază teritorială se 
preconizează desfăşurarea activităţii concesionale sau ale căror interese legitime sunt afectate 
direct de concesionarea în cauză şi că litigiile privind activitatea concesională apărute se 
soluţionează în modul stabilit de legislaţie.
Din prevederile Legii cu privire la concesiuni nu este clară procedura de concesionare a bunurilor 

proprietate municipală. Oare şi în cazul concesionării bunurilor proprietate a unităţilor administrativ-
teritoriale, activităţilor şi serviciilor de interes local sunt necesare: avizul Departamentului Privatizării 
şi Administrării Proprietăţii de Stat, confirmarea de Guvern şi aprobarea de către Parlament? Dar cum 
rămâne, în acest caz, cu principiul constituţional al autonomiei locale şi cu garantarea dreptului de 
proprietate (de a poseda, folosi şi dispune liber, dar în condiţiile legii, de bunurile proprii) al unităţilor 
administrativ-teritoriale ? 

În cazul acesta, considerăm că procedura de acordare a concesiunilor, prevăzută în art. 9-12 
al Legii cu privire la concesiuni, trebuie aplicată fie în exclusivitate concesionării bunurilor proprietate 
publică a statului, dar şi activităţilor şi serviciilor publice de interes naţional. 

Prin urmare, având ca temei juridic actele normative recent adoptate din domeniul proprietăţii 
municipale, considerăm că în privinţa concesionării bunurilor proprietate a unităţilor administrativ-
teritoriale, a serviciilor şi activităţilor de interes local urmează a fi parcurse următoarele etape:

1. La solicitarea din partea investitorului interesat sau din proprie iniţiativă, autoritatea publică locală 
cu atribuţii executive (primarul) elaborează un studiu de fundamentare tehnico-economic al 
oportunităţii concesionării anumitor obiecte şi clauzele obligatorii ale contractului de concesiune 
(propunerea de concesionare).

2. Propunerea de concesionare, care conţine rezultatele studiului şi clauzele obligatorii ale 
contractului, este înaintată spre aprobare autorităţii publice deliberative (consiliului local). Tot 
atunci este aprobat şi regulamentul de desfăşurare a licitaţiei.

3. Publicarea, în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, a deciziei consiliului local privind 
darea în concesionare şi condiţiile de participare la licitaţie.

4. Desemnarea, în baza licitaţiei sau tenderului, a persoanei cu care se va încheia contractul de 
concesiune.

5. Încheierea contractului de concesiune.

CAPITOLUL 2. CONCEPTUL ACTUAL AL 
DREPTULUI DE PROPRIETATE AL UNITĂŢILOR 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN 
REPUBLICA MOLDOVA. PREMISE TEORETICE 
ŞI PRACTICE.
2.1. Elementele autonomiei patrimoniale 
În teoria şi practica juridică actuală[4] se susţine că pentru a fi în prezenţa unei autonomii locale 

reale este necesară întrunirea a trei elemente: elementul organizatoric, elementul funcţional şi cel 
gestionar:

• Organizatoric, autonomia locală se manifestă prin alegerea autorităţilor administraţiei publice 
de către populaţia cu drept de vot, care domiciliază în unitatea administrativ-teritorială, prin 
posibilitatea recunoscută consiliilor locale de a adopta statutul localităţii, organigramele şi numărul 
de personal, a organizării serviciilor publice locale şi a înfiinţării unor persoane juridice de drept 
public. Astfel, autonomia organizatorică, pe de o parte, înseamnă capacitatea de auto-organizare 
a autorităţilor administraţiei publice locale, iar pe de altă parte înseamnă lipsa raporturilor de 
subordonare a autorităţilor publice locale faţă de alte organe; iar relaţiile dintre autorităţile locale 
şi alte autorităţi publice să se întemeieze pe principiile autonomiei, legalităţii şi colaborării în 
rezolvarea problemelor comune.
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• Funcţional, autonomia locală se manifestă prin competenţa consiliilor locale şi a primarilor în 
rezolvarea problemelor de interes local. Competenţele atribuite autorităţilor publice locale trebuie 
să fie depline şi exclusive. Ele nu pot fi puse în cauză sau limitate de către o altă autoritate 
centrală sau regională, decât în cazurile prevăzute de lege, iar amestecul autorităţilor centrale sau 
regionale (conform principiului subsidiarităţii) trebuie să fie reglementat prin dispoziţii legislative 
clare. 

• Gestionar, autonomia vizează competenţa autorităţilor locale, reieşind din calitatea de persoane 
juridice a unităţilor administrativ-teritoriale, care gestionează patrimoniul local. În acest sens, legea 
trebuie să prevadă calitatea de persoană juridică a unităţii administrativ-teritoriale, existenţa unui 
patrimoniu, unui buget propriu şi că autorităţile publice locale exercită în condiţiile legii autoritatea 
în unităţile administrativ-teritoriale stabilite. 
Astfel, colectivităţile locale trebuie să aibă la dispoziţie, în proprietate sau administrare, bunuri 

materiale (mobile şi imobile), precum şi mijloace financiare suficiente, pe care să le administreze potrivit 
intereselor colectivităţii. Iar lipsa fundamentului material şi a libertăţii de a-l gestiona transformă principiul 
autonomiei locale într-un principiu pur teoretic şi fără relevanţă pe planul acţiunilor practice. 

2.2. Proprietatea municipală în sistemul actual general al proprietăţii 
Actualmente, în Europa se constată existenţa a două sisteme juridice principale în domeniul 

proprietăţii municipale[5]:
1. Primul sistem, recunoaşte existenţa doar a unei singure forme de proprietate (privată) pentru 

toate subiectele de drept, inclusiv stat şi unităţile administrativ-teritoriale (de exemplu: Austria, 
Danemarca, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Cehia, Olanda, Suedia, Letonia etc.).

2. Al doilea sistem, în care se încadrează şi R. Moldova, recunoaşte existenţa a două forme de 
proprietate municipală: proprietatea municipală publică şi proprietatea municipală privată (de 
exemplu: Franţa, România, Bulgaria, Portugalia, Spania, Italia, Estonia, Turcia etc.). 
Analiza prevederilor Constituţionale (1994), ale Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale nr. 523/1999 şi mai ales ale noului Cod Civil (2002), precum şi ale Legii privind 
administraţia publică locală (2003), în partea în care se referă la reglementarea raporturilor patrimoniale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale, permite să constatăm că în linii generale, cel puţin la nivel formal, 
în R. Moldova a avut loc, pe de o parte, definitivarea şi acceptarea unui concept modern al sistemului 
general de proprietate (Tabelul nr. 1). Iar pe de altă parte, s-a refuzat de la conceptul ex-sovietic, care 
recunoştea proprietatea municipală doar în cadrul proprietăţii de stat (ca o formă a proprietăţii de stat) şi 
care nu permitea o delimitare între proprietatea statului şi proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, 
precum şi între diferite categorii de bunuri, cu destinaţie şi importanţă diferită. Conform sistemului de 
drept sovietic (socialist), proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale era confundată (asimilată) cu 
proprietatea de stat. În acest sistem, cu o centralizare excesivă (autoritar, nedemocratic), nici nu se 
punea problema delimitării proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale. 

Necesitatea delimitării apare doar în cadrul sistemelor de drept democratice, unde un loc de 
frunte este ocupat de conceptul democraţiei locale şi a principiilor autonomiei locale, realizarea cărora 
este asigurată juridic şi material, prin constituirea bazei economice respective. 

Conform conceptului legal actual (Tabelul nr. 2), unităţilor administrativ-teritoriale, ca şi oricăror 
alte persoane juridice, le este recunoscut dreptul de proprietate asupra unui ansamblu de bunuri (art. 4 
al Legii 123/2003). Toate bunurile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale formează domeniul şi 
se numesc bunuri domeniale. 

Aceste bunuri domeniale sunt neomogene şi se deosebesc între ele după natura, importanţa şi 
interesul pe care-l reprezintă, precum şi după regimul juridic diferit aplicabil acestor bunuri. 

Unele bunuri proprietate municipală (bunuri publice) prezintă o importanţă deosebită fiind de 
interes public general: de ex. bazine acvatice, parcuri, pieţe publice, drumuri publice, şcoli etc. – fiindu-le 
aplicabil un regim juridic de drept public, astfel fiind inalienabile, imprescriptibile, insesizabile. 

Alte bunuri proprietate municipală nu prezintă un interes public general şi astfel nu se deosebesc 
de bunurile proprietatea persoanelor fizice şi juridice (bunuri private): de ex. terenuri, autoturisme, 
locuinţe, calculatoare, mobilier etc. – acestor bunuri fiindu-le aplicabil un regim juridic de drept comun 
(privat), ele fiind alienabile, prescriptibile şi sesizabile. 
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Tabelul nr. 1 Sistemul actual general al proprietăţii în R. Moldova

SISTEMUL ACTUAL AL PROPRIETĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Proprietatea publică  Proprietatea privată

Subiecte:
1. Statul
2. Unităţile administrativ-teritoriale

Subiecte:
1. Persoane fizice şi juridice
2. Statul
3. Unităţile administrativ-teritoriale 

Obiectul proprietăţii publice:
Totalitatea bunurilor care sunt în proprietatea 
statului şi unităţilor administrativ-teritoriale şi 
care prezintă un interes public naţional sau 
local–domeniul public

Obiectul proprietăţii private:
Totalitatea bunurilor care aparţin persoanelor 
fizice şi juridice, inclusiv statului şi unităţilor 
administrativ-teritoriale, şi care nu au fost 
expres incluse prin lege în domeniul public

Bunurile 
domeniului 
privat al statului 
şi unităţilor 
administrativ-
teritoriale

Bunurile 
proprietate 
privată a 
persoanelor 
fizice şi juridice

Domeniul public 
al unităţilor 
administrativ- 
teritoriale

Domeniul public 
al statului

Regimul juridic aplicabil 
bunurilor publice – regim de 
drept public. Bunurile publice sunt:
1. Inalienabile
2. Insesizabile
3. Imprescriptibile

Regimul juridic aplicabil 
bunurilor private – regim de drept 
privat. Bunurile private sunt: 
1. Alienabile
2. Sesizabile
3. Prescriptibile

Pornind de la aceste deosebiri principale existente între diferite categorii de bunuri ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, bunurile domeniale se împart în două categorii: domeniu public şi domeniu 
privat al unităţilor administrativ-teritoriale[6].

Domeniul public local reprezintă o totalitate de bunuri determinate de lege sau în modul stabilit de 
lege, precum şi bunurile care, datorită naturii şi destinaţiei sale, sunt de uz sau de interes public local şi 
care, conform legii, nu aparţin domeniului public al statului[7]. De ex.: terenurile pe care sunt amplasate 
construcţii de interes public local (şcoli, muzee, grădiniţe etc.), drumuri, străzi, bazine acvatice, etc. 

Domeniul privat este un ansamblu de bunuri, proprietate a statului şi a unităţilor administrativ-
teritoriale, neincluse expres în domeniul public sau care au fost declasate şi care nu aparţin cu titlu de 
proprietate persoanelor fizice şi juridice de drept privat, faţă de aceste bunuri aplicându-se, cu anumite 
derogări, regimul juridic de drept comun (privat). 
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Conform art. 81(al. 3) al Legii 123/2003, bunurile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale fac 
parte din domeniul lor privat dacă, prin lege sau în modul stabilit de lege, nu sunt transferate în domeniul 
public local. Conform art. 84 (al. 4) al aceleiaşi legi autorităţile locale sunt abilitate să decidă în baza 
expertizei trecerea bunurilor proprietate municipală din domeniul privat în domeniul public şi invers. 

Pentru a face o distincţie clară între bunurile domeniului public şi cele ale domeniului privat ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru a evita orice confuzii privind regimurile juridice care 
urmează a fi aplicate, în teoria şi practica juridică[8] s-a propus utilizarea noţiunilor de proprietate publică 
şi proprietate privată ale unităţilor administrativ-teritoriale (Tabelul nr. 2).

Proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale are drept obiect bunurile domeniului public 
de interes local, care prezintă un interes public general; acestea nu pot fi înstrăinate (sunt inalienabile), 
nu pot fi urmărite de creditori pentru datoriile unităţilor administrativ-teritoriale (insesizabile) şi totodată 
pot fi oricând restituite din posesia nelegitimă (imprescriptibile). 

Proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale are drept obiect bunurile domeniului privat 
local, care în principiu nu se deosebesc de bunurile persoanelor fizice şi juridice, fiind la rândul său 
alienabile, prescriptibile şi sesizabile.

Trebuie de subliniat, că calitatea de subiecte ale dreptului de proprietate publică şi privată le este 
recunoscută unităţilor administrativ-teritoriale nu în cadrul proprietăţii de stat, ci alături – de stat, care de 
asemenea este titular al dreptului de proprietate publică şi privată. Aceasta însemnând că autorităţile 
locale, ca reprezentante ale unităţilor administrativ-teritoriale, posedă, folosesc şi dispun de proprietatea 

Tabelul nr. 2. Sistemul actual al proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale din R. Moldova

Sistemul actual al proprietăţii unităţilor 
administrativ-teritoriale

Proprietatea privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale

Proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale

Obiectul proprietăţii publice al unităţilor 
administrativ-teritoriale – bunurile 
domeniului public: totalitatea bunurilor care 
sunt în proprietatea unităţilor administrativ-
teritoriale şi care prezintă un interes public 
local

Obiectul proprietăţii private al unităţilor 
administrativ-teritoriale – bunurile 
domeniului privat: totalitatea bunurilor care 
aparţin unităţilor administrativ-teritoriale 
şi care nu au fost expres incluse prin lege 
sau prin decizia consiliului local, în modul 
stabilit de lege, în domeniul public local

Regimul juridic aplicabil proprietăţii 
publice a unităţilor administrativ-teritoriale 
– regim de drept public. Bunurile publice 
sunt:
– Inalienabile
– Insesizabile
– Imprescriptibile

Regimul juridic aplicabil bunurilor 
proprietate privată a unităţilor administrativ-
teritoriale – regim de drept privat. Bunurile 
private sunt:
– Alienabile
– Sesizabile
– Prescriptibile
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municipală în mod independent şi conform legislaţiei în vigoare, fără ca alte subiecte de drept (în special, 
statul) să atenteze la competenţa şi proprietăţile colectivităţilor locale. 

În prezent, ambele forme ale proprietăţii municipale sunt reflectate de legislaţia în vigoare. 
Conform art. 127 (al. 3) al Constituţiei R. Moldova se recunoaşte că unităţile administrativ-teritoriale sunt 
titulare ale dreptului de proprietate publică, iar din prevederile art. 194 al Codului Civil rezultă că unităţile 
administrativ-teritoriale sunt titulare şi ale dreptului de proprietate privată. 

Din interpretarea prevederilor Constituţionale (art. 127), ale Legii privind proprietatea publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale (art.3) şi ale Legii privind administraţia publică locală (art. 82) şi altor 
acte legislative în vigoare, rezultă că în proprietatea municipală pot fi următoarele categorii de bunuri: 

• terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public local; clădirile în care îşi desfăşoară 
activitatea consiliul local şi Primăria, precum şi instituţiile publice de interes local – bibliotecile, 
muzeele, spitalele, policlinicile etc.;

• pieţele publice, reţelele stradale, parcurile publice;
• monumentele de interes public local;
• terenurile ocupate de păduri, lacuri, zone de protecţie şi zone sanitare de interes local;
• bunurile întreprinderilor şi instituţiilor locale bugetare cu caracter social-cultural: de învăţământ, 

de ocrotire a sănătăţii şi de cultură (inclusiv informaţia tehnico-ştiinţifică, tehnologică şi de altă 
natură); 

• bunurile întreprinderilor municipale, precum şi cota stabilită din capitalul statutar al întreprinderilor 
cu formă de proprietate mixtă şi comună, aparţinând subiectelor activităţii de întreprinzător 
din sfera industriei, agriculturii, construcţiilor, transporturilor, achiziţiilor, comerţului, deservirii 
comunale şi sociale şi din alte domenii; 

• bunurile autorităţilor publice locale şi ale administraţiilor unităţilor administrativ-teritoriale, 
terenurile destinate satisfacerii necesităţilor unităţilor administrativ-teritoriale; 

• mijloacele bugetului local şi cota stabilită din fondurile extrabugetare, valorile mobiliare; 
• fondul locativ (cu excepţia celui particular, cooperatist, al asociaţiilor obşteşti şi al căminelor); 
• obiectele din infrastructura tehnică şi alte obiecte care se află pe teritoriul respectiv, cu excepţia 

cazurilor prevăzute de legislaţie;
• alte bunuri necesare pentru dezvoltarea economică şi socială a unităţii administrativ-teritoriale 

şi pentru realizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a sarcinilor ce le revin în 
conformitate cu legislaţia privind administraţia publică locală.
Prin urmare, în linii generale, acest concept al proprietăţii municipale este reflectat în legislaţia 

R. Moldova în vigoare oferind, în principiu, o posibilitate reală de a edifica nişte raporturi patrimoniale 
clare şi eficiente în legătură cu gestionarea şi dispunerea de resursele materiale locale, în conformitate 
cu principiile autonomiei locale. 

Însă problema actuală de bază a practicii juridice din domeniul proprietăţii municipale constă 
în aceea că în R. Moldova există un decalaj evident între prevederile legale naţionale şi internaţionale 
pozitive şi realizarea lor în practică. În lipsa unor mecanisme clare şi voinţei politice certe din partea 
autorităţilor centrale de a se conforma literei şi spiritului actelor normative privind autonomia locală, 
normele juridice care reflectă conceptul menţionat al proprietăţii municipale până în prezent rămân 
inaplicabile, ce se confirmă prin faptul adoptării de către autorităţile centrale în domeniul proprietăţii 
municipale a diferitor acte, fără consultarea autorităţilor publice locale şi fără a se ţine cont de drepturile 
şi interesele patrimoniale ale colectivităţilor locale[9].

În aceste condiţii statutul proprietăţii municipale în R. Moldova rămâne incert, lipsind o delimitare 
clară a proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale şi a competenţei autorităţilor publice locale în 
privinţa gestionării bunurilor proprietate municipală. De asemenea, această incertitudine permite 
autorităţilor centrale să adopte acte abuzive, prin care colectivităţile locale sunt lipsite de proprietăţi şi 
surse importante de venit la bugetul local, ceea ce afectează în mod direct autonomia patrimonială ale 
autorităţilor locale[10]. 

2.3. Delimitarea proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale de 
proprietatea statului
Una din problemele fundamentale în cadrul procesului de stabilire a fundamentului material 

a autonomiei locale reprezintă efectuarea unei delimitări explicite şi corecte (în conformitate cu 
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principiile autonomiei locale) a proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale de proprietatea statului. Cum 
demonstrează experienţa Republicii Moldova, anume în acest domeniu colectivităţile locale întâmpină 
obstacole serioase: 

• nu sunt stabilite clar criteriile şi modalităţile de delimitare a proprietăţii unităţilor administrativ-
teritoriale; 

• nu este clar stabilită competenţa autorităţilor publice locale în procesul de delimitare;
• nu există norme şi instrucţiuni metodologice de efectuare a delimitării;
• delimitările care se efectuează sunt abuzive (din partea autorităţilor centrale), confuze şi nu ţin 

cont de prevederile legislaţiei în vigoare, de interesele patrimoniale ale colectivităţilor locale şi, în 
general, de principiile autonomiei locale (a se vedea, de exemplu, în continuare modul cum s-a 
făcut delimitarea terenurilor proprietatea publică). 
De aceea, în continuare, dorim în baza analizei legislaţiei în vigoare din R. Moldova să stabilim 

criteriile şi modul de efectuare a delimitării proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale de proprietatea 
statului. 

Delimitarea reprezintă o totalitate de acţiuni îndreptate spre identificarea şi formarea proprietăţii 
unităţilor administrativ-teritoriale şi a proprietăţii statului. Importanţa juridică a delimitării constă în faptul 
că după efectuarea tuturor acţiunilor prevăzute de lege, ea poate fi interpretată ca o modalitate de 
recunoaştere (şi chiar dobândire) a dreptului de proprietate municipală asupra anumitor bunuri, statutul 
juridic al cărora este incert – nu se cunoaşte dacă sunt proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale (terenuri, edificii, bunuri mobile etc.). Astfel, de exemplu, în cazul când se face delimitarea 
terenurilor proprietate publică, prin identificarea suprafeţelor de terenuri proprietatea municipală dintr-o 
localitate şi aprobarea lor ulterioară în modul stabilit de lege de către consiliul local şi Guvern, are loc, 
pe de o parte, acceptarea din partea consiliului local a identificării (delimitării) efectuate în comun acord 
cu reprezentanţii autorităţilor centrale. Iar, pe de altă parte, are loc recunoaşterea din partea statului a 
dreptului de proprietate a colectivităţii date asupra suprafeţelor de teren în cauză. 

În consecinţă, are loc clarificarea statutului juridic al terenurilor de pe teritoriul unităţii administrativ-
teritoriale şi apariţia dreptului autorităţilor locale de a perfecta documentele ce confirmă dreptul de 
proprietate, precum şi de a gestiona (poseda, folosi şi dispune) aceste bunuri independent, ca şi orice 
proprietar în limitele stabilite de lege. 

Printre actele normative care reglementează diferite aspecte ale delimitării proprietăţii unităţilor 
administrativ-teritoriale pot fi menţionate:
• Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, nr.981-XIVdin 11.05. 2000, MO nr.94-97/672 din 

03.08.2000, cu modificările ulterioare.
• Legea privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) nr.436-XV din 06.11.2003, MO nr.244-

247/972 din 12.12.2003.
• Art. 81-84 ale Legii nr. 123/2003 privind administraţia publică locală.
• Codul Apelor nr.1532-XII din 22 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, art.287), 

cu modificările ulterioare.
• Legea nr.1102-XIII din 6 februarie 1997 “Cu privire la resursele naturale”, MO nr. 40/337 din 19.06.1997. 
• Hotărârea Guvernului nr.837 din 14.08.2001despre unele măsuri privind delimitarea terenurilor proprietate 

publică, MO nr.104-105/894 din 24.08.2001.
• Hotărârea Guvernului nr.162 din 19.02.2004 despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile 

proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi a statului din 19.02.2004, MO nr.35-38/290 din 27.02.2004.
• Hotărârea Guvernului nr. 688 din 09.10.95 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere 

a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi 
altor active, MO nr.10/45 din 15.02.1996.

Analiza legislaţiei în vigoare permite de a constatata că la baza delimitării proprietăţii unităţilor 
administrativ-teritoriale de proprietatea statului trebuie să stea criteriul interesului public (local sau 
naţional), pe care–l reprezintă anumite categorii de bunuri. Numai bunurile de interes naţional (economic, 
istoric, cultural etc.) pot fi în proprietatea statului. În rest toate bunurile ce se află pe teritoriul unităţilor 
administrativ-teritoriale (cu excepţia celor ce aparţin persoanelor fizice şi juridice) trebuie să fie în 
proprietatea satului(comunei) şi oraşului (municipiului). 
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În acest sens sunt relevante următoarele prevederi legale:
1. La categoria bunurilor ce fac parte din domeniul public de interes local pot fi raportate terenurile 

pe care sânt amplasate construcţii de interes public local, porţiunile de subsol, drumurile, străzile, 
pieţele, obiectele acvatice separate, parcurile publice, clădirile, monumentele, muzeele, pădurile, 
zonele de protecţie şi zonele sanitare şi alte obiective care, conform legii, nu aparţin domeniului 
public al statului (art. 82 din Legea nr. 123/2003 privind administraţia publică locală).

2. Conform art.1 al Legii nr. 981/2001, proprietatea publică asupra terenurilor poate fi: 
    a) de interes naţional – în acest regim de drept, proprietatea aparţine statului (proprietate publică 

a statului) şi 
   b) de interes local – în acest regim de drept, proprietatea aparţine satului, comunei, oraşului, 

municipiului, raionului, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale).

3. Resursele naturale care au importanţă pentru întreaga populaţie a ţării (condiţionează direcţiile 
strategice ale dezvoltării ei social-economice) sânt resurse naturale naţionale, iar resursele 
naturale care au importanţă pentru populaţia unui teritoriu mai limitat sânt resurse naturale locale 
(Legea nr. 1102/1997 cu privire la resursele naturale). 
De asemenea legea dată stabileşte că criteriile de atribuire a resurselor naturale la resurse 

naţionale sau la resurse locale sunt:
• valoarea economică şi importanţa lor pentru dezvoltarea municipiului, raionului sau ţării;
• constituirea lor ca obiect al unor contracte internaţionale;
• răspândirea lor pe teritoriul a două sau mai multe raioane;
• folosirea lor pentru amplasarea sistemelor energetice, sistemelor de transport şi altor sisteme de 

stat, obiectelor de telecomunicaţii şi ale serviciilor meteo;
• valoarea lor ştiinţifică, istorică, culturală şi naturală.

Resursele naturale naţionale proprietate publică aparţin statului, iar resursele naturale locale 
aparţin unităţilor administrativ-teritoriale (art. 4 şi 8 al Legii cu privire la resursele naturale).

4. La rândul său, Codul Apelor, referindu-se la criteriile de delimitare a proprietăţii unităţilor 
administrativ-teritoriale şi a statului, prevede:

• Obiectivele acvatice în Republica Moldova pot aparţine, cu drept de proprietate publică, statului 
sau unităţilor administrativ-teritoriale ori, cu drept de proprietate privată, persoanelor juridice sau 
fizice(art. 1/1).

• În proprietatea publică a statului se află (art. 2/2):
    a) obiectivele acvatice de suprafaţă situate pe teritoriul a două sau mai multor raioane;
    b) apele subterane;
   c) obiectivele acvatice situate pe teritoriul unui raion, destinate satisfacerii necesităţilor apărării, 

sistemului energetic, domeniului transporturilor, obiectivelor de telecomunicaţii, serviciului 
meteorologic şi altor sisteme de stat;

    d) obiectivele acvatice de frontieră;
    e) obiectivele acvatice declarate ca arii naturale protejate de stat;
    f) obiectivele acvatice parte a staţiunilor balneare de importanţă naţională.
• În proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (art.2/3) se află obiectivele acvatice 

care sânt situate integral în limitele unităţii administrativ-teritoriale respective, ale căror 
construcţii hidrotehnice se află la balanţa primăriilor şi care nu sânt atribuite în proprietatea 
publică a statului şi nici nu constituie obiect al proprietăţii private a persoanelor juridice sau 
fizice.
5. Conform H.G. nr. 688 din 09.10.95 (cu modificările ulterioare), criteriile de selectare a 

întreprinderilor, a subdiviziunilor lor, a altor obiecte aparte şi a altor active (în continuare la punctul 
respectiv – obiecte), care urmează să fie transmise în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale 
sunt:

1) pentru obiectele cu destinaţie social-culturală, locativ-comunale, de comerţ şi prestări servicii, 
din transport şi construcţii - utilizarea preponderentă de către populaţie şi agenţii economici din 
teritoriul în cauză a serviciilor (lucrărilor) prestate de acestea, cu excepţia obiectelor patrimoniului 
naţional sau de importanţă naţională, finanţarea activităţii cărora se efectuează din contul 
mijloacelor bugetului public şi fondurilor extrabugetare;
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2) pentru obiectele de telecomunicaţie şi transport, drumuri şi obiectele din domeniul drumurilor 
- localizarea lor pe teritoriul în cauză, cu excepţia obiectelor de telecomunicaţie a operatorilor 
naţionali, drumurilor naţionale, obiectelor transportului feroviar, aviatic, fluvial şi prin conducte, 
precum şi obiectelor întreprinderilor-monopol;

3) pentru obiectele din agricultură – apartenenţa lor teritorială, cu excepţia obiectelor incluse 
în programele de stat în domeniul producerii seminţelor de culturi agricole şi de selecţie şi 
reproducere a animalelor şi păsărilor de prăsilă;

4) pentru obiectele din industrie – utilizarea preponderentă de către populaţie şi agenţii economici 
din teritoriul respectiv a producţiei fabricate;

5) pentru obiectele din toate ramurile economiei naţionale - finanţarea activităţii lor din contul 
mijloacelor unităţii administrativ-teritoriale.
Astfel, din actele normative menţionate mai sus rezultă că criteriul general pentru delimitarea 

proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale este interesul local a bunurilor care formează obiectul 
delimitării. Iar pentru a se stabili acest interes, trebuie de luat în considerare următoarele criterii (repere) 
speciale principale: 

a) bunul care formează obiectul delimitării nu trebuie să aparţină, conform legii, domeniului public 
sau privat naţional. Aceasta înseamnă că, pe de o parte, bunul în cauză nu trebuie să fie 
menţionat (figureze) în vre-un act legislativ (lege) în calitate de bun proprietate a statului. Iar pe 
de altă parte, aceasta înseamnă că bunurile ce se găsesc pe teritoriul unităţilor administrativ-
teritoriale se consideră proprietate municipală, dacă nu există alte prevederi legale în acest sens. 
De asemenea este important de menţionat că orice includere a bunurilor în calitate de proprietate 
a statului trebuie să se efectueze numai în baza unor expertize şi argumentări, prin care să fie 
demonstrată importanţa(economică, naturală, culturală, istorică etc.) naţională a obiectelor în 
cauză. În caz contrar,(cum se întâmplă în prezent), actele autorităţilor centrale în acest sens 
urmează a fi calificate ca fiind abuzive şi ilegale(în contradicţie cu principiile autonomiei locale şi 
normele menţionate mai sus);

b) valoarea şi importanţa (ştiinţifică, economică, culturală, etc.) locală a bunurilor (obiectivelor). 
În acest sens, bunurile în cauză trebuie să prezinte interes pentru dezvoltarea colectivităţii 
locale(oraş, sat, comună, municipiu), dar nu pentru populaţia unui raion, regiuni sau întregii ţări;

c) apartenenţa teritorială sau amplasarea obiectivului(bunului). În acest sens, de regulă, obiectivele 
ce sunt amplasate integral pe teritoriul unei localităţi, se consideră proprietate a unităţii 
administrativ-teritoriale respective, dacă altceva nu este prevăzut de lege sau alte acte juridice 
(contracte, decizii ale consiliilor locale etc.);

d) utilizarea preponderentă de către populaţie şi agenţii economici din teritoriul în cauză a serviciilor 
(lucrărilor) prestate de acestea(în cazul delimitării unor complexe patrimoniale – întreprinderi ce 
prestează servicii publice);

e) finanţarea întreţinerii bunurilor şi activităţii (serviciilor respective) din contul mijloacelor unităţii 
administrativ-teritoriale.
Prin urmare, acestea sunt criteriile care trebuie să stea la baza delimitării proprietăţii municipale 

de proprietatea statului. 
Sub aspect procedural, delimitarea poate fi iniţiată de către orice parte interesată, fiind respectate 

competenţele legale a tuturor subiectelor. În special, considerăm că în cadrul delimitării, urmează a fi 
parcurse următoarele etape:

1. Efectuarea unor studii, expertize, argumentări etc. prealabile de către subiectele delimitării 
(autorităţile publice centrale şi locale).

2. Iniţierea procesului de delimitare. În cazul dat, aceasta se poate produce atât la iniţiativa 
autorităţilor publice centrale, cât şi la iniţiativa autorităţilor publice locale (cereri, demersuri, petiţii 
etc., aprobate de către autorităţile deliberative).

3. Formarea comisiilor comune compuse din reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale.
4. Efectuarea acţiunilor de identificare şi soluţionarea divergenţelor în cadrul comisiei.
5. Elaborarea raportului final şi prezentarea lui către autorităţile deliberative pentru aprobare 

(consiliul local şi Guvern).
6. Aprobarea de către consiliul local al rezultatelor delimitării.
7. În caz de neaprobare de către autorităţile locale a rezultatelor delimitării, soluţionarea divergenţelor 

pe cale judiciară.
8. Aprobarea de către Guvern, după soluţionarea tuturor divergenţelor sau după intrarea în vigoare 

a hotărârii instanţei de judecată. 
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2.4. Delimitarea bunurilor domeniului public de cele ale domeniului privat 
proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale 
Cum s-a menţionat mai sus, conform conceptului actual al proprietăţii unităţilor administrativ-

teritoriale, după ce se face delimitarea între proprietatea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, 
este necesar de a efectua o delimitare şi evidenţă clară a bunurilor domeniului public şi bunurilor 
domeniului privat al proprietăţii municipale. Fără o astfel de delimitare se păstrează incertitudinea şi 
confuziile în privinţa competenţei autorităţilor publice locale în domeniul gestionării bunurilor proprietate 
municipală. În acest sens, de exemplu, numai bunurile domeniului privat pot fi înstrăinate (privatizate), iar 
cele din domeniul public pot fi date doar în folosinţă. Iar dacă nu există delimitarea respectivă ( cum este 
în prezent), autorităţile publice locale sunt nevoite să adopte diferite acte juridice, valabilitatea cărora 
este discutabilă şi poate fi contestată oricând (vânzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică, 
privatizarea obiectelor proprietate publică etc.). 

Conform legislaţiei în vigoare, competenţa efectuării delimitării bunurilor domeniului public de cele 
ale domeniului privat al proprietăţii municipale aparţine consiliilor locale (art. 18, 82-84 al Legii privind 
administraţia publică locală). Însă, pentru a efectua o delimitare corectă între bunurile domeniului public 
şi privat al proprietăţii municipale, este necesar a stabili criteriile şi regulile unei astfel de delimitări.

În acest sens, printre temeiurile juridice ale delimitării bunurilor domeniului public de cele ale 
domeniului privat pot fi menţionate următoarele prevederi legale:

1. Art. 194 al Codului Civil: 
• Republica Moldova şi unităţile ei administrativ-teritoriale răspund pentru obligaţii cu toate bunurile 

ce le aparţin cu drept de proprietate privată.
• Republica Moldova nu poartă răspundere pentru obligaţiile unităţilor administrativ-teritoriale.
• Unităţile administrativ-teritoriale nu poartă răspundere pentru obligaţiile Republicii Moldova.

2. Art. 296 al Codului Civil: 
• Bunurile care aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale fac parte din domeniul privat 

dacă, prin lege sau în modul stabilit de lege, nu sânt trecute în domeniul public.
• Din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale fac parte bunurile 

determinate de lege, precum şi bunurile care, prin natura lor, sânt de uz sau de interes public. 
Interesul public implică afectarea bunului la un serviciu public sau la orice activitate care satisface 
nevoile colectivităţii fără a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului conform 
destinaţiei menţionate. 

• Bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian, apele şi pădurile folosite în interes public, 
resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, căile de comunicaţie, precum 
şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice. 

• Bunurile domeniului public sânt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Dreptul de proprietate 
asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz şi nu poate fi dobândit de terţi prin uzucapiune.

3. Art. 81-83 al Legii privind administraţia publică locală:
• Constituie patrimoniu al unităţilor administrativ-teritoriale bunurile care aparţin domeniului public 

şi domeniului privat al acestora.
• Bunurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.
• Bunurile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale fac parte din domeniul lor privat dacă, prin 

lege sau în modul stabilit de lege, nu sânt transferate în domeniul public de interes local.
• Din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale fac parte bunurile determinate de lege, 

precum şi bunurile care, prin natura lor, sânt de uz sau de interes public local.
• La categoria bunurilor care fac parte din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale pot fi 

raportate toate bunurile care nu aparţin domeniului public al acestora.
Astfel, conform prevederilor legale menţionate mai sus, în cadrul procesului de delimitare şi 

stabilire a regimului juridic aplicabil diferitor categorii de bunuri proprietate municipală este necesar, în 
primul rând, de a stabili bunurile care fac parte din domeniul public. Deoarece, conform regulii generale, 
în lipsa prevederilor contrare, toate bunurile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale se consideră 
că fac parte din domeniul privat. 
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Din doctrină şi prevederile legale menţionate se desprind următoarele criterii de cuprindere 
(stabilire, plasare, clasare) a bunurilor în domeniul public local:

• Criteriul declarării (enumerării) exprese de către lege (act normativ) a bunurilor care fac parte din 
domeniul public local. În acest sens, dacă legea expres stabileşte (declară) că anumite bunuri 
constituie proprietate publică (domeniul public), atunci, când se face delimitarea şi inventarierea 
proprietăţii municipale, aceste bunuri urmează a fi incluse de către autorităţile locale în mod 
obligatoriu în categoria bunurilor publice – bunurilor domeniului public local. În această situaţie, 
funcţia autorităţilor locale se reduce la analiza legislaţiei şi constatarea prevederilor legale, prin 
care bunurile în cauză sunt raportate la domeniul public local, cu inventarierea, înregistrarea 
şi evidenţa lor ulterioară în modul corespunzător. Astfel, de exemplu, conform art. 127 alin. 4, 
Codul Apelor art. 2/3, art. 82-83 al Legii privind administraţia publică locală, în categoria bunurilor 
domeniului public se includ în mod automat: apele, obiectivele acvatice, terenurile pe care sunt 
amplasate instituţiile publice, pieţele şi alte obiecte de interes public local. 

• Criteriul naturii bunurilor sau destinaţiei (afectării) bunurilor uzului direct al publicului. În afară 
de bunurile care sunt expres (direct) prevăzute de lege în calitate de bunuri ale domeniului 
public, pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pot exista şi alte bunuri (obiecte) care datorită 
esenţei (naturii) sale nu pot fi decât destinate pentru folosinţa tuturor (întregului public). Astfel, 
de exemplu: drumurile publice, pieţele publice, fântânile etc., la care are acces orice persoană 
din localitate şi de care orice persoană poate să se folosească fără oarecare limite. Acest criteriu 
este necesar a fi aplicat atunci, când legea nu menţionează direct anumite categorii de bunuri 
în calitate de bunuri ale domeniului public local, dar care sunt incluse totuşi în domeniul public, 
datorită faptului că sunt destinate folosinţei publice generale (tuturor). 

• Criteriul interesului public local. Conform acestui criteriu în domeniul public sunt incluse bunurile 
care deşi prin natura sa nu sunt accesibile uzului (folosinţei) direct al publicului, totuşi sunt 
destinate folosirii şi exploatării în cadrul unui serviciu public, pentru realizarea unor activităţi în 
folosul întregii societăţi (de exemplu: căile ferate, clădirile autorităţilor publice, clădirile şcolilor şi 
spitalelor, bibliotecile, teatrele şi muzeele etc.). 
Totuşi, cum este general recunoscut, criteriul de bază de atribuire (clasificare) a bunurilor în 

domeniul public local este criteriul declarării legii sau în modul stabilit de lege. De aceea, în cazul 
aplicării criteriilor destinaţiei (naturii) bunului şi interesului public local în privinţa anumitor categorii de 
bunuri, considerăm că pentru a evita careva interpretări şi probleme privind statutul juridic al anumitor 
categorii de bunuri de interes public local, este necesar ca şi aceste bunuri să fie expres menţionate în 
actele juridice ale organelor deliberative competente, în calitate de bunuri ale domeniului public. Astfel, 
dacă la nivel local există categorii de bunuri care în opinia autorităţilor locale sunt destinate folosinţei 
generale sau prezintă interes public local şi trebuie păstrate pentru generaţiile viitoare, atunci prin decizia 
consiliului local, adoptată conform legislaţiei în vigoare, aceste bunuri se includ (prevăd, menţionează) în 
categoria bunurilor domeniul public local. 

În continuare, propunem procedura generală de stabilire a bunurilor domeniului public local este 
următoare:

1. Inventarierea bunurilor proprietate municipală. Se efectuează de subdiviziunile primăriei la 
iniţiativa primarului sau a consiliului local.

2. Stabilirea bunurilor publice care sunt expres (direct) prevăzute în această calitate de către 
legislaţia în vigoare. În acest sens, pot fi create comisii mixte formate din specialiştii primăriei, 
reprezentanţi ai consiliului local şi experţi din domeniul dat.

3. În cazul aplicării criteriilor destinaţiei şi interesului public, este necesar efectuarea unei expertize, 
prin care să fie demonstrat interesul public şi destinaţia folosinţei generale bunurilor în cauză.

4. Dezbaterea problemei în cadrul comisiilor specializate ale consiliului şi prezentarea raportului 
spre aprobare consiliului local.

5. Adoptarea deciziei privind aprobarea listei bunurilor care fac parte din domeniul public local.
6. Executarea deciziei respective: introducerea înscrisurilor şi înregistrărilor corespunzătoare în 

documentele de evidenţă. 
2.5. Clasarea şi declasarea bunurilor domeniului public local
După cum s-a menţionat mai sus, includerea unui bun în categoria bunurilor domeniului public 

conduce la schimbarea regimului juridic al acestui bun. În special, datorită necesităţii protejării lor şi 
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păstrării pentru generaţiile viitoare, aceste bunuri devin inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile 
– adică nu pot fi înstrăinate (vândute), nu pot fi urmărite de creditorii unităţii administrativ-teritoriale 
pentru datoriile sale şi, în sfârşit, bunurile publice pot fi oricând restituite, dacă au fost înstrăinate ilegal. 
Cu alte cuvinte, includerea bunurilor în domeniul public conduce, de regulă, la excluderea (completă sau 
parţială) lor din circuitul civil (economic). 

Totodată, cum demonstrează practica juridică, există situaţii când totuşi anumite categorii de 
bunuri, ce fac parte din domeniul public local, îşi pierd din anumite motive întemeiate caracterul public 
(de ex.: se deteriorează, nu pot fi întreţinute, nu sunt folosite în scopuri publice etc.) şi apare necesitatea 
de a le pune în circuitul civil (economic) – a le înstrăina (privatiza). Însă din punct de vedere juridic 
aceasta este imposibil până când aceste bunuri nu sunt transferate din categoria bunurilor domeniul 
public în categoria celor al domeniului privat al proprietăţii municipale. Numai după un astfel de transfer 
are loc schimbarea regimului juridic al bunurilor şi are loc includerea lor în circuitul economic, fiind 
posibilă valorificarea lor prin toate modalităţile admise de lege, inclusiv şi înstrăinarea. 

Plus la aceasta, dorim să menţionăm că neglijarea procedurilor juridice de transfer a bunurilor 
dintr-un domeniu în altul poate conduce la anularea actelor autorităţilor publice locale, adoptate în 
domeniul administrării proprietăţii municipale. 

În continuare, trebuie să atenţionăm autorităţile publice locale asupra mai multor aspecte 
importante pentru înţelegerea şi efectuarea corectă a transferurilor bunurilor din domeniul privat în 
domeniul public local şi invers.

Lărgirea şi restrângerea sferei de bunuri ce formează domeniul public local se numeşte clasare 
(afectare) şi declasare (dezafectare) - noţiuni fundamentale în ceea ce priveşte modul (procedura) şi 
necesitatea (argumentarea) schimbării regimului juridic aplicabil bunurilor domeniale. 

Analizând literatura de specialitate[11], noţiunea de clasare (afectare) poate fi definită ca un 
proces de trecere a bunurilor private (ce aparţin persoanelor fizice şi juridice de drept privat, inclusiv 
bunurile din domeniul privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale), prin căile şi mijloacele stabilite 
de legislaţie, în domeniul public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, şi drept consecinţă 
excluderea acestor bunuri din circuitul civil cu aplicarea faţă de ele a regimului de drept public (respectiv 
a principiilor inalienabillităţii, imprescriptibilităţii şi insesizabilităţii).

Clasarea reprezintă un proces, deoarece, de regulă, înaintea includerii unui bun în domeniul 
public, sunt necesare a fi parcurse mai multe etape (acte), numai după realizarea cărora poate fi 
adoptată decizia finală a autorităţii publice competente de atribuire anumitor bunuri calitatea de bunuri 
publice, care constituie etapa finală a procesului de clasare a bunurilor în domeniul public[12].

Clasarea (afectarea) bunurilor se efectuează prin diferite mijloace juridice, atât pe cale legislativă, 
cât şi pe calea adoptării actelor administrative ale autorităţilor executive competente (în dependenţă de 
interesul naţional sau local pe care–l reprezintă un anume bun). Printre mijloacele juridice principale de 
clasare, reţinute de teoria şi practica juridică, pot fi menţionate: exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, achiziţii publice efectuate în condiţiile legii, acceptarea în condiţiile legii, după caz, de Guvern, 
consiliu judeţean sau de consiliul local ale actelor de donaţii sau legate, trecerea bunurilor din domeniul 
privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora etc.[13].

Trebuie de menţionat, că oricare ar fi modalitatea juridică de clasare a bunurilor în domeniul public, 
în actul de clasare urmează a fi prevăzută expres utilitatea şi interesul public pe care-l prezintă bunurile 
ce se clasează, precum şi faptul că aceste bunuri devin proprietate publică a unităţii administrativ-
teritoriale respective, astfel fiindu-le aplicabil regimul juridic de drept public. Necesitatea unor astfel de 
prevederi exprese rezultă din faptul că la formarea atât a domeniului public, cât şi a domeniului privat 
al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, care se deosebesc în mod cardinal după regimul juridic 
aplicabil, în unele cazuri sunt utilizate aceleaşi mijloace juridice (de exemplu: achiziţii publice, legate, 
donaţii etc.), ceea ce implică de la bun început şi în mod obligatoriu o precizare, în sensul apartenenţei la 
domeniul public. În lipsa unei astfel de precizări (prevederi) exprese, bunurile intrate în domeniul statului 
şi al unităţilor administrativ-teritoriale trebuie considerate ca făcând parte din domeniul privat. 

Ultimul moment important, în legătură cu noţiunea de clasare, care urmează a fi reţinut este 
faptul că bunurile private, care până la clasare se aflau în circuitul civil, fiind supuse regimului juridic de 
drept privat (adică erau alienabile, sesizabile şi prescriptibile), în urma clasării dobândesc calitatea de 
bunuri publice, devenind în acest mod inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile, astfel producându-se 
o schimbare a regimului juridic de drept privat în regim juridic de drept public aplicabil acestor bunuri. 
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La rândul său, declasarea (dezafectarea) poate fi definită ca un proces de trecere prin căile 
şi mijloacele prevăzute de legislaţia în vigoare, a bunurilor din domeniul public în domeniul privat, în 
rezultatul dispariţiei temeiurilor care au stat la baza includerii lor în domeniul public. Conform regulii 
generale, declasarea anumitor bunuri ale domeniului public se face prin aceeaşi modalitate cum s-a 
făcut clasarea. 

Cunoaşterea şi definirea corectă a noţiunilor date prezintă o însemnătate teoretico-practică 
sporită deoarece în rezultatul unor asemenea clasări (declasări) are loc schimbarea regimului juridic 
aplicabil bunurilor domeniale, dar precum ne demonstrează experienţa juridică de ultimă oră de la noi 
din ţară, anume în acest domeniu se simte un gol evident şi inadmisibil. În special, fără a fi efectuată 
declasarea, sunt înstrăinate bunuri proprietate publică; sunt adoptate acte legislative noi care prevăd 
înstrăinarea bunurilor proprietate publică (de exemplu: Legea bugetului de stat pe anul 2004); nu sunt 
modificate şi corelate cu conceptul de proprietate în vigoare, majoritatea actelor normative care-şi 
păstrează prevederile confuze şi contradictorii privind înstrăinarea bunurilor proprietate publică (de 
exemplu: Legea privind preţul normativ şi vânzarea-cumpărarea pământului) etc.

Astfel, condiţia de bază pentru realizarea clasării şi mai ales a declasării este respectarea unei 
proceduri speciale, care se află într-o interdependenţă strânsă cu modul de cuprindere a bunurilor în 
domeniul public, stabilit de legislaţia în vigoare. De exemplu, pentru ca bunurile enumerate în Constituţie 
(art 127, alin. 4) sau într-o lege (Codul Apelor, art.2/3) să poată fi transferate din categoria bunurilor 
domeniului public în categoria celor din domeniul privat al proprietăţii municipale, este necesar să fie 
modificate actele legislative respective, cu respectarea procedurilor speciale, prevăzute pentru o lege 
constituţională sau organică.

 Totodată, dacă bunurile sunt incluse în domeniul public (clasate) prin decizii ale consiliilor locale, 
atunci tot numai printr-o decizie a consiliului local respectiv, adoptată în conformitate cu procedura 
legală, ele pot fi trecute în altă categorie (declasate), pentru a fi puse în circuitul civil.

Aşadar, principiul de care trebuie să se ţină cont la declasarea bunurilor publice este că actul 
juridic prin care se produce declasarea trebuie să fie, în mod obligatoriu, cel puţin de aceeaşi forţă 
juridică ca şi actul juridic în baza căruia s-a realizat clasarea acestor bunuri.

De asemenea, trebuie de menţionat că, ţinând cont de faptul că bunurile domeniului public 
(bunurile publice) au o importanţa socială, culturală, istorică, economică etc. deosebită pentru întreaga 
societate (localitate), orice declasare poate fi efectuată numai dacă există temeiuri şi argumente 
suficiente, rezultate din studii speciale, din care ar reieşi, că bunurile ce urmează a fi declasate au pierdut 
calitatea de bunuri publice – adică nu mai sunt de uz general sau nu mai prezintă interes general. 

CAPITOLUL 3. POLITICI ALE STATULUI ÎN 
DOMENIUL PROPRIETĂŢII MUNICIPALE
În cadrul raporturilor între diferite nivele de administraţie publică, în R. Moldova de către 

autorităţile centrale au fost adoptate şi se adoptă în continuare acte şi decizii, care generează mai 
multe întrebări şi probleme serioase în ceea ce priveşte edificarea unei autonomii patrimoniale reale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale. 

În linii generale, politicile statului în domeniul proprietăţii municipale pot fi caracterizate, pe de o 
parte, printr-o recunoaştere numai la nivel formal a dreptului de proprietate municipală. Pe de altă parte, 
în realitate, politicile statului în domeniul proprietăţii municipale se caracterizează prin amestecuri în 
competenţa autorităţilor locale, transmiteri abuzive şi forţate de bunuri şi datorii către autorităţile locale; 
exproprieri şi lipsiri a colectivităţilor locale de bunuri proprietate municipală; delegarea de competenţe 
fără acoperire financiară; adoptarea deciziilor ce vizează patrimoniul local fără a consulta autorităţile 
locale; limitarea accesului la justiţie în vederea apărării drepturilor şi intereselor patrimoniale; atentarea 
la autonomia administrativă etc.

(1) Astfel, un exemplu elocvent de amestec în competenţa autorităţilor locale serveşte H.G. 
nr. 454 ”Privind unele încălcări ale legislaţiei de către Primăria municipiului Chişinău” adoptată la 
14 mai 1997, prin care Guvernul a interzis orice activitate de pregătire a terenului pentru construcţia 
restaurantului “McDonalds” de la intersecţia bd. Dacia şi bd. Decebal; primarul municipiului Chişinău 
a fost avertizat; Guvernul a considerat inoportună activitatea de mai departe în funcţiile deţinute a 
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viceprimarului şi a şefului Direcţiei generale arhitectură şi urbanism a municipiului Chişinău, iar Primăria 
municipiului Chişinău a fost obligată, de asemenea, în termenele stabilite, să examineze situaţia creată, 
să adopte deciziile respective privind răspunderea persoanelor vinovate etc. După cum s-a stabilit 
ulterior în Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 36 din 08.12.97, în acest caz Guvernul, contrar prevederilor 
legale, şi-a arogat dreptul de gestionare directă a activităţii primăriei municipiului Chişinău; a stopat, de 
fapt, acţiunea deciziei respective a primăriei; în mod arbitrar a constatat vinovăţia funcţionarilor publici 
ai unui organ al administraţiei publice locale, inclusiv cu funcţii elective (a viceprimarului primăriei), 
prin însărcinările respective, cu caracter obligatoriu, au fost restrânse atribuţiile Primăriei municipiului 
Chişinău.

(2) O altă modalitate de politică practicată în ultimii ani de către autorităţile centrale faţă de 
autorităţile locale reprezintă transmiterea abuzivă în proprietatea (la balanţa) autorităţilor publice locale 
a diferitor unităţi şi obiecte proprietate de stat, fără a ţine cont de opinia şi interesele patrimoniale ale 
colectivităţilor locale. Un astfel de caz reprezintă Hotărârea Guvernului nr. 438/din 10 mai 2000, prin care 
sub pretextul „împroprietăririi” unităţilor administrativ-teritoriale cu bunurile ce aparţineau fostei Asociaţii 
Republicane de Producţie” Termocomenergo” (de regulă uzate atât din punct de vedere tehnic, cât şi 
din cel moral), Guvernul, într-un mod „elegant” şi cinic, s-a debarasat de enorme datorii, transmiţându-
le unităţilor administrativ-teritoriale, fără a le oferi acestora din urmă soluţii reale de stingere sau de 
eşalonare a acestor datorii, ceea ce era foarte important pentru a se asigura funcţionarea normală a 
întreprinderilor municipale de termoficare nou-create. În aceste cazuri toate autorităţile publice locale 
au fost obligate să accepte astfel de daruri, fiind pe larg utilizate presiuni de natură administrativă. În 
consecinţă, actualmente, majoritatea autorităţilor publice locale, cărora li s-au făcut astfel de „daruri”, 
au fost antrenate de către creditorii (salariaţi, furnizori etc.) fostelor întreprinderi ale „Termocom”-ului, în 
îndelungate şi costisitoare procese de judecată, fiind de regulă obligate să plătească datorii acumulate 
de stat, iar pe de altă parte, întreprinderile municipale de prestare a serviciilor comunale, create în 
baza fostelor subdiviziuni ale „Termocom”-ului, nu pot nici ele funcţiona, din cauza lipsei bazei materiale 
(mijloacelor fixe şi circulante) şi a datoriilor „moştenite” de la fosta asociaţie „Termocom”. 

În acelaşi sens, poate fi menţionată şi H.G. nr. 1761 din 31.12.2002 privind transmiterea fondurilor 
fixe ale structurilor administrativ-militare la balanţa organelor administraţiei publice locale, prin care 
autorităţile locale au fost obligate să primească anumite bunuri imobile, să pună la dispoziţia centrelor 
administrativ-militare clădiri şi încăperi, să asigure reparaţia, amenajarea, paza şi deservirea comunală a 
lor etc., fără ca autorităţile publice locale să fie consultate, fără ca să fie prevăzute acoperirile financiare 
ale acestor obligaţii şi fără ca autorităţile locale decizionale să-şi fi manifestat acordul, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare(decizia respectivă a consiliului local). 

În acest context, prezintă interes modul de realizarea a transferului de proprietăţi de la stat către 
autorităţile publice locale în unele ţări din Europa Centrală. Astfel, în Letonia, colectivităţile locale sunt 
abilitate cu dreptul de a refuza primirea anumitor unităţi ce se află în proprietatea statului. Iar în Slovenia 
autorităţile locale au dreptul să respingă toate datoriile şi obligaţiile ce depăşesc activele patrimoniale 
primite[14].

(3) Un aspect separat al politicilor statului în domeniul proprietăţii municipale reprezintă adoptarea 
anumitor decizii de către autorităţile publice centrale, în rezultatul cărora autorităţile locale sunt lipsite 
de anumite proprietăţi şi surse la venitul bugetului local, fără a se ţine cont de opinia şi interesele 
colectivităţilor locale, precum şi cu încălcarea cadrului legislativ în vigoare. 

Drept exemple în acest sens pot servi: H. G. nr. 1202 din 8.11.2001 cu privire la unele măsuri 
pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice şi H.G. nr. 891 din 17.07.2003 cu privire la crearea 
Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă. În ambele cazuri, Guvernul a încercat să transmită patrimoniul 
unităţilor administrativ-teritoriale (bunurile proprietate municipală) fie unor agenţi privaţi (bazinele 
acvatice), fie unor structuri nou-formate, fără a primi acordul autorităţilor locale şi fără ca să fie luate în 
considerare drepturile şi interesele colectivităţilor locale. Un alt caz de încălcare flagrantă a autonomiei 
locale patrimoniale reprezintă lipsirea unilaterală şi abuzivă a colectivităţilor locale de bunuri proprietate 
municipală, sub pretextul creării Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă din Moldova. În acest sens, 
Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 891 prin care obligă consiliile raionale, municipale şi a UTA Găgăuzia 
să transmită Ministerului Sănătăţii staţiile de asistenţă medicală urgentă, cu statele, alocaţiile şi bunurile 
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materiale. De asemenea consiliul municipal este obligat să transmită Ministerului Sănătăţii Spitalul Clinic 
de Urgenţă, cu staţiile de asistenţă medicală urgentă, cu toate alocaţiile şi bunurile materiale.

Prin adoptarea actului normativ dat şi modul de tratare a autorităţilor locale, Guvernul a 
demonstrat o dată în plus o neglijare completă a prevederilor exprese ale legislaţiei în vigoare şi a 
principiilor constituţionale ale autonomiei locale. În special considerăm că:

• au fost încălcate prevederile Legii nr. 123 privind administraţia publică locală, care stabileşte 
expres că raporturile între diferite nivele de administraţie publică se întemeiază pe colaborare 
şi legalitate, dar nu subordonare. De aceea, Guvernul nu putea să oblige sau să dea indicaţii în 
acest caz autorităţilor locale;

• au fost încălcate prevederile expres şi în vigoare ale Legii privind proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale (art. 8), care stabilesc că orice transmitere din proprietatea publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale în proprietatea statului (şi invers) poate avea loc doar în baza 
acordului (deciziei) consiliului local;

• au fost încălcate prevederile Constituţionale şi ale Cartei Europene a Autonomiei Locale care 
stabilesc dreptul colectivităţilor locale de a fi consultate în cazul adoptării deciziilor ce afectează 
interesele lor.
De asemenea, trebuie de menţionat că astfel de transferuri de proprietăţi reprezintă în fapt nişte 

exproprieri ale patrimoniului public local, ceea ce este interzis expres de legislaţia în vigoare (Constituţie, 
Legea privind proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale etc.).

În plus, caracterul abuziv şi injust al unor astfel de acte rezultă şi din faptul că, de exemplu, în 
cazul mun. Chişinău autorităţile locale au investit resurse financiare foarte importante în dezvoltarea 
bazei materiale (ambulanţe, echipament, reparaţii capitale, salarii etc.), pentru ca în final Guvernul în 
mod unilateral să lipsească de aceste bunuri colectivităţile locale. 

(4) Modul cum s-a realizat (se realizează) delimitarea proprietăţii statului de proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale de asemenea oferă posibilitatea de a constata că autorităţile centrale neglijează 
drepturile şi interesele patrimoniale ale colectivităţilor locale. Astfel, în pofida prevederilor legale care 
obligă autorităţile centrale să consulte autorităţile locale în cadrul procesului de delimitare, rezultatele 
delimitării fiind prezentate spre aprobare consiliilor locale, totuşi sunt adoptate acte cu încălcarea acestor 
prevederi exprese. De asemenea, astfel de acte sunt publicate fără a se lua în considerare hotărârile şi 
recomandările Curţii Constituţionale, fapt inadmisibil într-un stat de drept. În special, poate fi menţionată 
H.G. nr. 959 din 04.08.2003 cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică în unele unităţi 
administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova, prin care majoritatea terenurilor subacvatice au fost 
clasificate ca terenuri proprietatea publică a statului, fără a lua în considerare obiecţiile autorităţilor locale. 
Un lucru curios prezintă faptul că în unele unităţi administrativ-teritoriale cota terenurilor proprietate de 
stat ajunge până la 60 %. Şi aceasta în situaţia când terenurile formează una din principalele surse de 
venit pentru bugetul local.

În rezultatul adoptării acestui act normativ, în categoria terenurilor proprietate publică a statului au 
fost incluse în mod ilegal şi nejustificat majoritatea suprafeţelor de terenuri (inclusiv cele subacvatice) de 
interes public local care, conform legislaţiei în vigoare (a se vedea mai jos), trebuiau şi puteau fi doar în 
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în gestionarea autorităţilor publice locale.

În consecinţă, colectivităţile locale au fost lipsite de o sursă importantă de venit (pământuri) şi 
de dreptul de a adopta decizii în privinţa gestionării lor. Mai mult ca atât, această situaţie de asemenea 
generează o stare de incertitudine în privinţa competenţei autorităţilor locale şi conflicte între cele din 
urmă şi diferiţi agenţi economici, care, folosindu-se de incertitudinea dată, refuză să încheie contracte 
de folosinţă şi să achite plăţi în bugetele locale pentru folosirea patrimoniului public. La rândul său, 
autorităţile centrale şi raionale refuză să înregistreze dreptul de proprietate al unităţilor administrativ-
teritoriale şi să elibereze documente care confirmă dreptul de proprietate. 

În afara desconsiderării drepturilor şi intereselor colectivităţilor locale, prin astfel de acte adoptate 
de autorităţile centrale sunt încălcate o serie de reglementări fundamentale. In special:

• art. 127 alineatul 3 al Constituţiei stabileşte că unităţile administrativ-teritoriale de rând cu statul 
sunt titulare ale dreptului de proprietate publică, iar conform art. 127 alineatele 1şi 2 se 
indică că statul ocroteşte proprietatea şi garantează realizarea dreptului de proprietate în formele 
solicitate de titular;
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• conform art. 4 al Legii nr. 123/2003 privind administraţia publică locală, unitatea administrativ-
teritorială este persoană juridică şi dispune de patrimoniu în condiţiile legii;

• în art. 82 alineatele 1 şi 2 se indică expres că din domeniul public al unităţilor administrativ-
teritoriale fac parte bunurile determinate de lege, precum şi bunurile care, prin natura lor, sunt de 
uz sau de interes public local. La categoria bunurilor ce fac parte din domeniul public de interes 
local fiind raportate terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public local, porţiunile 
de subsol, drumurile, străzile, pieţele, obiectele acvatice separate, parcurile publice, clădirile, 
monumentele, muzeele, pădurile, zonele de protecţie şi zonele sanitare şi alte obiective care, 
conform legii, nu aparţin domeniului public al statului. 
Astfel numai bunurile de interes public naţional şi care sunt expres prevăzute de lege pot fi 

introduse în categoria bunurilor proprietate publică a statului. Însă prin Hotărârea Guvernului nr. 959 
suprafaţa terenurilor subacvatice, care pot fi în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, în mod 
unilateral şi abuziv a fost redusă la minimum, în fapt majoritatea terenurilor (în special celor subacvatice) 
fiind trecute nejustificat şi în mod unilateral în proprietatea statului, ceea ce contravine art. 109 şi 127 al 
Constituţiei, precum şi actelor normative menţionate mai sus. Or în cazul dat majoritatea suprafeţelor de 
terenuri menţionate în anexele nr. 1-60 din H.G. nr. 959 sunt de interes public local şi nici odată nu au 
fost declarate prin lege de interes naţional. De aceea, Guvernul nu a avut dreptul să includă suprafeţele 
respective de teren în categoria terenurilor proprietate publică a statului. Aceste terenuri datorită 
interesului (importanţei) publice locale constituie obiectul proprietăţii publice a unităţilor administrativ-
teritoriale. 

Mai mult ca atât, trebuie de menţionat că H.G. nr. 959 a fost adoptată cu o zi înainte de a fi 
anunţată Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 17 din 05.08.2003 prin care au fost declarate o serie de 
prevederi ale H.G. nr. 1202 din 2001, inclusiv cele prin care Guvernul abuziv a declarat proprietate de 
stat un număr de circa 100 bazine acvatice proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale. Ceea 
ce în opinia noastră este inadmisibil pentru un stat de drept şi constituie o desconsiderare a opiniei 
Curţii Constituţionale. Se creează impresia că probabil cunoscând conţinutul hotărârii date a Curţii 
Constituţionale, Guvernul s-a grăbit să aprobe terenurile fondului apelor proprietate publică a statului, 
astfel identificând o cale originală pentru a evita consecinţele juridice a declarării drept neconstituţională 
a H.G. nr. 1202 /2001 şi a nu admite în continuare recunoaşterea dreptului de proprietate a unităţilor 
administrativ-teritoriale asupra bazinelor acvatice. În rezultatul unor astfel de manevre, în pofida faptului 
că lista bazinelor (obiectivelor acvatice) declarate proprietate publică a statului şi menţionate în H.G. nr. 
1202/2001 a fost declarată neconstituţională, în prezent toate aceste obiecte acvatice sunt considerate 
iarăşi proprietate publică a statului, deoarece terenurile ocupate de aceste obiecte în rezultatul adoptării 
H.G. nr.959/2003 au fost incluse în suprafaţa terenurilor fondului apelor proprietate de stat. Astfel în 
loc să se conformeze Hotărârii nr. 17 din 05.08.2003 a Curţii Constituţionale şi să opereze modificările 
necesare în actele sale, Guvernul totuşi admite publicareA şi intrarea în vigoare la 19 august 2003 a H.G. 
nr. 959, astfel practic repetând greşelile admise la adoptarea H.G. nr.1202/2001 şi apreciate de Curtea 
Constituţională ca fiind neconstituţionale

(5) Limitarea accesului la justiţie a autorităţilor locale constituie un aspect separat al politicilor 
statului în raport cu autorităţile locale. În acest sens, prin Legea nr. 726-XV din 7 decembrie 2001 
actualul legislator a modificat art. 4 din Legea privind contenciosul administrativ, unde printre actele 
exceptate de la controlul judecătoresc, a fost introdusă şi o astfel de categorie de acte administrative, 
precum sunt Hotărârile de Guvern cu caracter normativ, care sunt supuse controlului constituţionalităţii. 
Aşadar guvernul fiind „asigurat” cu posibilitatea de a adopta acte administrative cu caracter normativ, 
fără ca autorităţile locale interesate să poată în mod efectiv şi echitabil să conteste în justiţie actele 
adoptate de Guvern ce încalcă drepturile şi interesele lor patrimoniale. Situaţia în materia accesului la 
justiţie al autorităţilor locale s-a agravat în ultimii ani, deoarece majoritatea actelor abuzive din domeniul 
administraţiei publice locale (în special, în domeniul patrimoniului municipal) sunt adoptate prin hotărâri 
de guvern care, cum s-a văzut mai sus, au fost exceptate de la controlul judecătoresc. Astfel, de ex., 
în cazul menţionat mai sus (p. 5), o autoritate publică locală, dacă nu este de acord cu modul cum s-a 
făcut delimitarea, nu va putea ataca direct în judecată hotărârea respectivă a guvernului, în acest mod 
accesul la justiţie fiind limitat. 

Unica posibilitate de a se apăra în acest caz reprezintă adresarea la Curtea Constituţională, care 
este o cale indirectă şi destul de dificilă de apărare a drepturilor şi intereselor autorităţilor locale. Însă şi 
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această posibilitate de apărare a drepturilor şi intereselor patrimoniale în ultimul timp a fost diminuată 
esenţial şi practic este redusă la zero.

Totul din cauza faptului că unica autoritate judecătorească care mai „îndrăznea” până în 2004 
să adopte anumite decizii obiective şi juste în defavoarea autorităţilor centrale – Curtea Constituţională, 
a fost supusă unor presiuni şi influenţe prin diferite căi, ceea ce a dus la neutralizarea ei în calitate de 
unicul organ jurisdicţional capabil în condiţiile actuale să dea o soluţie corectă şi conformă normelor şi 
principiilor autonomiei locale. 

Aşadar, pe parcursul anului 2004 în pofida mai multor sesizări prin care se reclamau încălcări 
vădite a principiilor autonomiei locale şi drepturilor şi intereselor colectivităţilor locale, nu a fost adoptată 
nici o hotărâre în defavoarea autorităţilor centrale.

Afară de aceasta, majoritatea hotărârilor în materia limitării capacităţilor organizatorice şi 
funcţionale ale autonomiei locale, exproprierii ilicite de bunuri proprietate municipală, impunerea unor 
funcţii fără acoperire financiară etc., sunt cel puţin discutabile (la nivel teoretic şi practic), dar în fond 
neargumentate şi politizate.

Astfel, de exemplu, în hotărârea nr. 6 din 25.12.2003 privind controlul constituţionalităţii Hotărârii 
Guvernului nr. 891 „Cu privire la crearea Serviciului de Asistenţă medicală Urgentă din Moldova”, Curtea 
Constituţională în loc să facă o analiză juridică a cazului şi să expună motivele care stau la baza adoptării 
hotărârii în cauză, a constatat că cazul s-a examinat în conformitate cu legea şi că s-a înregistrat paritate 
de voturi din care motiv actul contestat se consideră constituţional. Însă nimic nu se spune despre 
argumentele celor ce au votat pentru constituţionalitatea acestui act. Dacă actul dat se consideră 
constituţional, în mod normal trebuia să fie date publicităţii şi argumentele celor ce le-au susţinut, fără 
însă a face publice numele judecătorilor. Or, în caz contrar există temeiuri foarte serioase de a considera 
astfel de poziţii drept angajate politic. Mai ales dacă ţinem cont de faptul că la adoptarea actului contestat 
au fost evident încălcate prevederile exprese ale art. 8 al Legii privind proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

De asemenea, în favoarea diminuării autorităţii şi rolului Curţii Constituţionale vorbesc şi hotărârile 
în problema statelor de personal (2004) şi a regulamentului provizoriu privind inventarierea bunurilor 
agricole arendate (decembrie 2004). În primul caz Curtea în mod absolut nefondat (teoretic şi practic) a 
respins argumentele contestatarilor, inventând teoria actului normativ cu caracter de recomandare??? 
– lucru nemaivăzut până acum. Iar în al doilea caz, Curtea a sistat procesul, invocând caracterul 
provizoriu şi individual al actului contestat. Şi aceasta în pofida faptului că prin esenţa sa actul contestat 
nu poate fi calificat nicidecum în calitate de act individual, fiind în realitate un act normativ care se referă 
la reguli general-obligatorii pentru un cerc de persoane nedeterminate (impersonal). Pe lângă aceasta, 
argumentul privind caracterul provizoriu al actului contestat de asemenea nu rezistă criticii deoarece el 
nicidecum nu poate servi motiv pentru respingerea contestaţiei – or practica juridică cunoaşte cazuri 
când acte provizorii au continuat să producă efecte juridice perioade îndelungate de timp. De aceea, 
dacă există premise de a considera un act normativ ca fiind în contradicţie cu normele constituţionale, 
atunci el de asemenea urmează a fi supus controlului constituţionalităţii. 

(6) În aceeaşi ordine de idei, poate fi menţionată tentativa actualei guvernări de a modifica legea 
administraţiei publice locale şi iniţiativele de modificare a Constituţiei în vederea limitării autonomiei 
locale şi excluderii din Constituţie(art. 112) a sintagmei „autorităţi administrative autonome”. Declarând 
aceste tentative neconstituţionale, Curtea Constituţională a menţionat că prin modificările propuse 
consiliile locale şi primarii sânt lipsiţi de statutul de autorităţi administrative autonome, ceea ce, de fapt, 
înseamnă că vor fi lipsite de autonomie atât pe orizontală, cât şi pe verticală. Curtea a arătat că aceste 
iniţiative vin în contradicţie cu principiul autonomiei locale, consfinţit în art. 109 alin.(1) din Constituţie, 
care statuează că „ administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile 
autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei 
publice locale şi ale consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit”. Iar art. 109 alin.(2) 
din Constituţie precizează că autonomia prevede atât organizarea şi funcţionarea administraţiei publice 
locale, cât şi gestiunea colectivităţilor pe care le reprezintă. 

(7) În sfârşit, o categorie specifică de politici practicate de autorităţile centrale poate fi considerată 
adoptarea diferitor directive, ordine, circulare şi alte acte fără putere juridică, semnate de conducătorii 
de cel mai înalt grad ai administraţiei publice centrale (de ex. Prim-viceministru), prin care se dau 
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diferite indicaţii şi instrucţiuni obligatorii autorităţilor locale privind modul de gestionare şi dispunere de 
patrimoniul local, în pofida prevederilor legale care stipulează că raporturile între autorităţile publice de 
diferite niveluri se bazează pe legalitate şi colaborare, dar nu pe subordonare[15]. 

Prin urmare, acestea sunt principalele tipuri de politici aplicate de către autorităţile centrale în 
raporturile sale cu autorităţile locale cât priveşte raporturile patrimoniale, ceea ce denotă o contradicţie 
evidentă între litera şi spiritul prevederilor legale privind autonomia patrimonială şi practicile existente în 
R. Moldova. 

CAPITOLUL 4. CONSTATĂRI (DATE) PRIVIND 
SITUAŢIA ACTUALĂ A PROPRIETĂŢII 
MUNICIPALE ÎN BAZA UNEI CHESTIONĂRI 
SELECTIVE A AUTORITĂŢILOR PUBLICE 
LOCALE 
Datorită faptului, conform căruia unul din cei mai importanţi factori care influenţează situaţia reală 

a autonomiei locale din R. Moldova este factorul economico-patrimonial, a apărut necesitatea de a studia 
pe teren situaţia economico-patrimonială actuală a unităţilor administrativ-teritoriale şi coraportul ei cu 
prevederile legale în vigoare, în baza unei chestionării reprezentanţilor din 16 autorităţi publice locale. 
Printre constatările de bază rezultate din datele chestionării pot fi menţionate:

4.1. Bunuri proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale
Conform datelor chestionării, categoriile de bunuri care constituie proprietatea municipală sunt:

1. Terenurile, care formează unul din elementele de bază ale activului patrimonial al unităţilor 
administrativ-teritoriale, constituind una din sursele principale ale veniturilor proprii ale bugetelor 
locale (mai ales în localităţile rurale). În proprietatea municipală se găsesc diferite categorii de 
terenuri: terenuri arabile, vii şi livezi, păşuni, terenuri subacvatice, terenuri împădurite, terenuri 
ocupate de diferite organizaţii şi instituţii publice, terenuri ocupate de diferiţi agenţi economici şi 
organizaţii(instituţii) private.

2. Edificii, construcţii, clădiri.
• Clădirile în care sunt amplasate diferite instituţii publice şi care există în majoritatea 

localităţilor(primăria, şcolile, spitalele, ambulatorii, bibliotecile, farmaciile etc.).
• Construcţii şi edificii cu altă destinaţie decât amplasarea instituţiilor publice: obiecte nefinalizate, 

cinematografe, complexe sportive, cazangerii, poşta, case de locuit, băi, oloiniţe, conducte de 
gaze, mori, alte obiective.
Analizând diverse categorii de imobile proprietate municipală se poate de constatat că, pe 

de o parte, majoritatea lor nu pot fi folosite în scopuri economice, fiind destinate pentru amplasare 
organizaţiilor şi instituţiilor publice, iar pe de altă parte, celelalte imobile, chiar dacă şi pot fi folosite 
sub diferite modalităţi în activităţi economice(date în folosinţă, vândute, etc.), sunt insuficiente pentru a 
constitui o sursă considerabilă de venituri bugetare. 

De asemenea se constată că în legătură cu faptul că în R. Moldova până în prezent nu s-a făcut o 
delimitare clară a bunurilor proprietate municipală de cele proprietate de stat, actualmente este destul de 
dificil de a stabili statutul juridic al unui sau altui bun ce se găseşte pe teritoriul anumitei localităţi. În multe 
cazuri autorităţile locale consideră anumite bunuri ca aparţinând colectivităţii locale, dar în fapt, prin 
diverse acte normative adoptate de organele centrale, aceste bunuri sunt nominalizate (nu întotdeauna 
justificat) drept proprietate de stat şi utilizate în alte interese decât ale comunităţilor locale (de ex. situaţia 
cu bazinele acvatice sau terenurile împădurite).

4.2. Resursele naturale
Resursele naturale reprezintă obiecte, care fiind utilizate efectiv, pot aduce contribuţie 

considerabilă la completarea veniturilor bugetelor locale. Trebuie de menţionat că în majoritatea 
localităţilor există resurse naturale sub diferite forme. În special, sunt consemnate următoarele tipuri de 
resurse naturale pe teritoriile localităţilor chestionate:
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1. Obiective acvatice.
2. Cariere de piatră, nisip etc.
3. Zone de odihnă.
4. Râuri.

 Problema de bază care există în prezent este stabilirea statutului juridic al resurselor naturale. 
În special este necesar de a stabili clar care resurse naturale sunt proprietatea statului şi care sunt 
proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. În pofida prevederilor Legii cu privire la resursele naturale, 
actualmente este destul de complicat de a stabili cu certitudine apartenenţa resurselor naturale. Pentru 
a evita orice incertitudine şi litigii în acest sens, trebuie ca, folosind criteriile stabilite în lege, organele 
centrale şi autorităţile locale să întreprindă în comun acord un şir de acţiuni(acte de stabilire şi identificare) 
ce se vor finaliza prin deciziile respective ale organelor deliberative locale, în care să se prevadă expres 
care resurse naturale sunt proprietatea statului şi care sunt proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale. 
De asemenea, considerăm că dacă chiar anumite resurse naturale vor fi declarate proprietate de stat, în 
cadrul valorificării lor un rol important trebuie să revină şi autorităţilor locale, pe teritoriul cărora se găsesc 
aceste resurse. În special, autorităţile locale trebuie să participe la autorizarea valorificării resurselor 
naturale şi la împărţirea beneficiilor.

4.3. Statutul juridic al instituţiilor publice de pe teritoriul unităţii 
administrativ-teritoriale
Analiza obiectelor indicate ca instituţii publice, permite a constata că în unele localităţi până în 

prezent nu sunt determinate clar instituţiile publice, la această categorie fiind incluse fie nişte obiecte 
concrete (stadion, clădire administrativă etc.), care se găsesc în gestiunea instituţiilor publice, fie la 
această categorie sunt incluse obiecte şi agenţi economici, care nu cad sub noţiunea de instituţie socială 
(magazine, bănci comerciale etc.).

O situaţie şi mai complexă se prezintă a fi cu determinarea dreptului de proprietate asupra 
instituţiilor menţionate de respondenţi. Astfel, pentru a desemna tipul de proprietate sunt utilizaţi mai 
mulţi termeni: proprietate de stat, proprietate municipală, proprietate APL, proprietate a primăriei, 
proprietate privată. În acest sens, trebuie de menţionat că din punct de vedere juridic, pentru a desemna 
tipul de proprietate asupra unui obiect, este mai corect de a utiliza doar termenul de proprietate de stat, 
proprietate municipală (a unităţilor administrativ-teritoriale) şi proprietate privată (a statului, unităţilor 
administrativ-teritoriale şi al persoanelor fizice şi juridice). Aceşti termeni corespund în totul conceptului 
proprietăţii reflectat în legislaţia în vigoare. În acelaşi timp, trebuie excluşi termenii de „proprietate APL” 
şi „proprietate a primăriei”, deoarece în cazul dat, conform prevederilor exprese ale legislaţii în vigoare, 
subiecte de proprietate sunt unităţile administrativ-teritoriale, dar nu autorităţile locale sau primăriile, care 
doar sunt reprezentanţii acestor subiecte, având anumite atribuţii legale în privinţa administrării bunurilor 
ce se găsesc în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale.

De asemenea, se constată că unele şi aceleaşi instituţii publice în unele cazuri sunt considerate 
proprietate municipală, iar în altele – proprietate de stat (şcolile, liceele, grădiniţele de copii, spitalele 
etc.). Astfel în or. Drochia toate instituţiile publice sociale sunt considerate în proprietatea municipală, iar 
în or. Cantemir toate aceste instituţii se atribuie la proprietatea de stat. 

Aceeaşi situaţie poate fi constată şi în localităţile rurale. De ex., în s. Criva şi Teţcani toate 
instituţiile indicate sunt considerate proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, iar în Baccialia, 
Gribova şi Ciorăşti aceleaşi instituţii sunt atribuite la proprietate de stat. Totodată în s. Rădulenii Vechi se 
face delimitare, unele instituţii fiind incluse în proprietatea municipală, iar altele în proprietatea de stat 

În opinia noastră, lipsa unei delimitări clare în ceea ce priveşte proprietatea asupra instituţiilor 
publice se datorează faptului că în ultimii ani s-au produs permanente schimbări cardinale în ceea 
ce priveşte competenţa autorităţilor locale în această sferă, în rezultatul cărora s-a instituit o stare de 
incertitudine şi instabilitate. În special amintim modificările permanente ale legii nr. 186/1998 privind 
administraţia publică locală, în urma cărora autorităţile locale au fost lipsite de o serie de competenţe (de 
ex. numirea conducătorilor instituţiilor publice) în privinţa instituţiilor publice. 

Actualmente, situaţia în acest domeniu continuă să rămână incertă: pe de o parte în legea 
nr.123/2003 privind administraţia publică locală se prevede că în competenţa autorităţilor locale se află 
instituţiile de învăţământ de nivel local, iar pe de altă parte, în vigoare rămân o serie de acte normative 
(în special, Legea învăţământului), care limitează dreptul autorităţilor locale la numirea conducătorilor 
instituţiilor de învăţământ. 
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În această situaţie nu este clar ce competenţă au autorităţile locale: toată competenţa, inclusiv şi 
numirea conducătorilor instituţiilor de învăţământ sau toată competenţa autorităţilor locale se reduce la 
reparaţii şi întreţinerea acestor instituţii? 

De asemenea nu este clar dacă în noţiunea de competenţă se include şi dreptul de proprietate 
asupra patrimoniului instituţiilor publice. În acest sens, din punct de vedere juridic există deosebiri 
importante între competenţă, aflare la balanţă şi proprietate. În practică pot fi întâlnite situaţii când 
în privinţa anumitor bunuri o organizaţie este proprietară, la altă organizaţie aceste bunuri se află la 
balanţă şi a treia posedă drepturi de a administra şi gestiona aceste bunuri. Considerăm că pentru a 
evita incertitudinea şi contradicţiile existente în legătură cu statutul instituţiilor publice locale, în actele 
normative respective trebuie expres să fie prevăzute prevederi referitor la apartenenţa acestor instituţii şi 
competenţa autorităţilor locale, în lumina principiilor autonomiei locale.

4.4. Modalităţile prin care au fost dobândite(se dobândesc) bunuri în 
proprietate de către unităţile administrativ-teritoriale 

1. Construirea reprezintă un mod de dobândire a dreptului de proprietate, care însă nu este des 
utilizat astăzi în APL. Conform datelor prezentate, capacităţile autorităţilor locale de a dobândi 
proprietatea prin construire sunt foarte limitate. Sunt rare cazurile când capacităţile bugetelor 
locale sunt suficiente pentru construcţia anumitor obiecte (de ex. în or. Ialoveni şi s. Criva). 
Trebuie de constatat că în majoritatea cazurilor, pentru a edifica un obiect, autorităţile locale 
apelează la finanţări externe. Printre finanţatorii externi în raport cu bugetul local (intermediarii), 
care au contribuit în întregime sau parţial la finanţarea construcţiei anumitor obiecte de pe teritoriul 
localităţilor studiate, sunt menţionaţi: USAID, FISM, Statul, Consiliul Judeţean, comunitatea 
locală, Moldtelecom, Union Fenosa.

Astfel trebuie de constatat că în condiţiile lipsei de resurse bugetare proprii necesare pentru 
construcţia diferitore obiecte, unica posibilitate de a construi este desfăşurarea unei activităţi 
intensive şi permanente ale autorităţior locale în vederea atragerii investiţiilor (finanţării) atât din 
exterior, cât şi din interiorul localităţii (participarea comunităţii locale).

2. Datele privind folosirea vânzării-cumpărării ca modalitate de dobândire a proprietăţii atestă o 
situaţie în care autorităţile locale, cu unele excepţii, fie că nu au achiziţionat nici un bun sau că 
bunurile procurate sunt neînsemnate pentru a fi menţionate. Totuşi în unele localităţi autorităţile 
locale au procurat anumite bunuri. Printre bunurile procurate în unele localităţi pot fi menţionate: 
autoturisme, calculatoare, mobilier, fax, echipament sportiv. În ceea ce priveşte procedura de 
achiziţionare se menţionează: concursul, oferta de preţ şi achiziţii directe. 

3. Transmiterea bunurilor din proprietatea statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale 
reprezintă un element indispensabil al unui proces de descentralizare. În ultimii 5 ani, această 
modalitate de dobândire a proprietăţii municipale a devenit una din cele mai des utilizate (în 
condiţiile lipsei de mijloace financiare pentru folosirea altor modalităţi: construcţia, cumpărarea). 
În special, sunt menţionate următoarele categorii de bunuri transmise în proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale: clădirile comisariatelor militare; patrimoniul unităţilor militare; fondul 
locativ de stat; tabere de odihnă; întreprinderile Apă-Canal; reţelele termice; casele de cultură; 
conductele de gaze; punctele medicale; drumuri; stadioane. O problemă importantă apărută 
în cadrul procesului de transmiterea a bunurilor proprietate de stat în proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale reprezintă faptul că în multe cazuri în loc de o împroprietărire cu adevărat, 
are loc o debarasare de enorme datorii, care aparţin statului, ele fiind transmise unităţilor 
administrativ-teritoriale. Şi toate acestea se întâmplă prin utilizarea de către organele centrale a 
diferitor presiuni administrative şi fără a le oferi autorităţilor locale soluţii reale de stingere sau de 
eşalonare a acestor datorii (de ex. cazul reorganizării Î.S.: „Termocom”, Apă-canal, etc.).

4. Dobândirea proprietăţii prin hotărârea instanţei de judecată reprezintă o modalitate folosită în 
cazul unor litigii între autorităţile locale şi alte persoane fizice şi juridice privind determinarea 
proprietarului. De asemenea este necesară o hotărâre de judecată pentru a obţine dreptul de 
proprietate asupra bunurilor, care se găsesc pe teritoriul localităţii, dar proprietarul cărora nu este 
cunoscut (bunuri fără stăpân). Plus la acesta, unităţile administrativ-teritoriale mai dobândesc 
dreptul de proprietate prin hotărârea judecăţii în contul datoriilor la impozite şi altor datorii. 

În special, au fost menţionate următoarele tipuri de bunuri trecute în proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale prin hotărârea instanţei de judecată: fosta cantină de ofiţeri militari; fosta 
bucătărie de lactate; fosta casă de deservire; casa de cultură; grădiniţa de copii; cazangerii.
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5. Printre alte modalităţi de dobândire a proprietăţii municipale sunt menţionate: donaţii şi 
sponsorizări; exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi transmiteri la balanţa autorităţilor 
locale a bunurilor în rezultatul restructurării întreprinderilor agricole. 
4.5. Modalităţi de gestionare a patrimoniului unităţilor administrativ-
teritoriale
Conform datelor chestionarului, cele mai des utilizate operaţiuni de dare în folosinţă a bunurilor 

proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale sunt: dare în arendă, administrare în folosinţă gratuită şi 
concesiune.

Printre beneficiarii folosinţei gratuite se indică: poliţia, persoane fizice (în privinţa locuinţelor), 
SA „Telecom”, Î.S. Poşta Moldovei, Banca de economii. Prezintă interes faptul că printre beneficiarii 
folosinţei gratuite figurează astfel de „giganţi” economici precum sunt SA „Telecom”, ÎS „Poşta Moldovei”, 
Banca de economii, care în principiu ar trebui să încheie contracte de arendă şi să contribuie considerabil 
la bugetul local, ca nişte agenţi economici prosperi. 

4.6. Modalităţile de încetare a proprietăţii municipale 
Modalitatea principală de încetare a dreptului de proprietate municipală este – înstrăinarea 

(privatizarea). În baza datelor prezentate, se poate de constatat că în perioada 1999 – 2003 autorităţile 
locale au participat activ la procesul de înstrăinare(privatizare) a patrimoniului unităţilor administrativ-
teritoriale. Printre bunurile înstrăinate(privatizate sau vândute) sunt menţionate:

1. Terenurile aferente obiectelor privatizate. 
2. Terenuri agricole.
3. Edificii şi construcţii.
4. Mori.
5. Baruri.
6. Puncte de colectare.
7. Case de locuit.
8. Cazangerii.
9. Depozite de păstrare a cerealelor.
10. Tehnică agricolă.

În ceea ce priveşte procedura înstrăinării, sunt menţionate următoarele procedee: decizia 
consiliului local, licitaţia, programul naţional pământ, judecată, prin încheierea contractului de vânzare-
cumpărare.

4.7. Inventarierea, evidenţa şi registrul proprietăţii municipale
Din rezultatele chestionării, aflăm că inventarierea şi evidenţa, conform cerinţelor legale de ultimă 

oră, a bunurilor care se găsesc în proprietatea municipală constituie o condiţie necesară şi indispensabilă 
pentru edificarea unor relaţii patrimoniale moderne şi eficiente între unităţile administrativ-teritoriale şi alte 
subiecte de drept(inclusiv statul). Inventarierea şi evidenţa corectă a proprietăţii municipale reprezintă 
una din primele condiţii necesare pentru realizarea în practică a unei delimitări explicite între bunurile 
proprietate ale statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea modul de inventariere şi 
evidenţă a bunurilor proprietate municipală este important şi în ceea ce priveşte stabilirea unui regim 
juridic adecvat naturii şi destinaţiei acestor bunuri.

În rezultatul efectuării chestionării autorităţilor publice cu privire la modul actual de inventariere şi 
evidenţă a diferitor categorii de bunuri ce se găsesc în proprietatea (pe teritoriul) unităţilor administrativ-
teritoriale s-a constatat:

• deşi majoritatea actelor normative relevante, adoptate în ultimii circa 10 ani, încearcă să facă 
distincţie între proprietatea statului şi proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, totuşi suntem 
în situaţia când autorităţile locale nu pot să indice anumite criterii (temeiuri) în baza cărora să fie 
făcută o astfel de delimitare. În orice caz, din punct de vedere funcţional şi gestionar, o autonomie 
locală eficientă nu poate fi concepută fără o delimitare a bunurilor proprietate a unităţilor 
administrativ-teritoriale de bunurile proprietate de stat;

• sistemul actual de inventariere şi evidenţă a proprietăţii municipale este dispersat, învechit, 
complicat şi inadecvat conceptului actual al proprietăţii municipale. Există prea multe tipuri de 
registre pentru diferite categorii de bunuri, care nu permit efectuarea unei imagini generale asupra 
componenţei (structurii) patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale;
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• inventarierea şi evidenţa patrimoniului municipal se ţine de un număr prea mare de subdiviziuni şi 
responsabili (de la contabili până la secretari şi şeful grădiniţei); 

• nu este explicit delimitată proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de cea a statului şi nu 
se delimitează şi ţine evidenţa bunurilor proprietate a statului ce se găsesc pe teritoriul unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

• nu sunt delimitate bunurile domeniului public de cele ale domeniului privat al proprietăţii 
municipale.
Considerăm că este necesar a întreprinde o serie de măsuri de ordin organizatoric, instructiv şi 

normativ în vederea: 
• elaborării unui regulament care ar reglementa criteriile, procedura şi conţinutul delimitării 

proprietăţii statului de proprietatea unităţilor administrative; 
• elaborării unui registru complex şi unic în care să fie ţinută evidenţa patrimoniului care se găseşte 

pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, având în vedere stipulările Codului Civil, ale Legii 
privind administraţia publică locală.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
În baza celor expuse mai sus se poate constata că la ora actuală în domeniul reglementării 

proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale există o serie de probleme şi contradicţii legislative care 
împiedică edificarea şi dezvoltarea unui sistem de raporturi patrimoniale între unităţile administrativ- 
teritoriale şi alte subiecte de drept (inclusiv statul), în conformitate cu principiile autonomiei locale. În 
special:

1. În Republica Moldova, în pofida faptului reflectării în legislaţie a majorităţii principiilor 
autonomiei locale, actualmente se atestă cazuri frecvente de desconsiderare a acestor principii, 
încălcându-se drepturile şi interesele patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale. În acest 
sens, pot fi evidenţiate următoarele încălcări ale principiilor autonomiei locale patrimoniale:

• Adoptarea de către autorităţile publice centrale a actelor abuzive fără a ţine cont de drepturile şi 
interesele patrimoniale ale autorităţilor locale.

• La adoptarea de către guvernanţi a diferitor acte ce vizează interesele patrimoniale ale 
comunităţilor locale, autorităţile publice locale nu sunt consultate nici într-o formă, ele fiind pur şi 
simplu excluse din procesul de luare a deciziilor.

• Autorităţilor publice locale le sunt impuse obligaţii suplimentare fără a se asigura acoperirea 
financiară respectivă.

• Accesul liber şi direct la justiţie a autorităţilor publice locale este limitat. Mai ales în cazurile 
încălcării drepturilor şi intereselor patrimoniale prin adoptarea Hotărârilor de Guvern cu caracter 
normativ. 
Printre cauzele principale generale ale desconsiderării principiilor Cărţii Europene a Autonomiei 

Locale şi adoptării diferitor acte abuzive în domeniul autonomiei locale patrimoniale de către autorităţile 
publice centrale sunt, pe de o parte, necunoaşterea de către reprezentanţii APL a rolului şi sensului 
unor astfel de garanţii juridice ca CEAL şi Constituţia. Iar pe de altă parte, lipsa unei organizări solide 
şi eficiente ale autorităţilor locale, în vederea apărării şi promovării intereselor comune ale comunităţilor 
locale. În planul acesta, în R. Moldova forţele autorităţilor locale sunt divizate în mai multe organizaţii 
cu o eficienţă redusă şi incapacitate (organizaţională şi funcţională). Această divizare fiind stimulată de 
autorităţile centrale. Cum demonstrează experienţa internaţională (Olanda, România, Bulgaria, Serbia 
etc.), numai o organizaţie puternică şi independentă a autorităţilor locale poate cu adevărat şi efectiv 
să promoveze interesele comunităţilor locale în raport cu autorităţile centrale şi în spiritul principiilor 
legale ale autonomiei locale. Prin urmare, pentru a realiza în practică autonomia locală în R. Moldova 
autorităţile locale au nevoie de instruire continuă în vederea explicării şi promovării principiilor autonomiei 
locale, precum şi de o consolidare a forţelor sale într-o organizaţie puternică şi funcţională, capabilă să 
apere interesele generale ale comunităţilor locale. 

2. În Republica Moldova, prin adoptarea Codului Civil (2002) şi a Legii privind administraţia publică 
locală (2003), cel puţin la nivel formal, a fost acceptat un concept al proprietăţii municipale modern 
şi efectiv, bazat pe delimitarea proprietăţii municipale în proprietate publică şi proprietate privată, 
în dependenţă de natura şi destinaţia diferitor categorii de bunuri ce se găsesc în proprietatea 
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unităţilor administrativ-teritoriale. Însă problema de bază a teoriei şi practicii juridice în domeniul 
proprietăţii municipale constă în aceea că până în prezent în R. Moldova, pe de o parte, majoritatea 
actelor legislative în vigoare nu sunt aduse în conformitate cu prevederile Codului Civil şi ale 
Legii privind administraţia publică locală, în acest fel menţinându-se contradicţiile fundamentale 
între prevederile diferitor acte normative relevante. Pe de altă parte, noul concept al proprietăţii 
municipale nu este cunoscut şi asimilat de către autorităţile publice de diferite niveluri, ceea ce 
conduce la menţinerea confuziilor, contradicţiilor şi incertitudinii statutului proprietăţii municipale. 
În rezultat, toate normele legale noi şi pozitive privind proprietatea unităţilor administrativ-
teritoriale sunt ineficiente şi chiar inaplicabile, iar autorităţile centrale în continuare adoptă acte 
normative fără a lua în considerare prevederile legale care nu corespund sau chiar contrazic 
conceptul actual al proprietăţii municipale (a se vedea, de ex., Legea finanţelor publice locale). 
Astfel, ca să fie create condiţii optime pentru dezvoltarea proprietăţii municipale, actualmente 
se impune modificarea întregului cadru legislativ: Legea cu privire la proprietate, Codul Funciar, 
Codul Silvic, Codul Apelor, Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Legea 
finanţelor publice locale etc., pentru introducerea şi utilizarea pe larg a noţiunii de domeniu public şi 
privat, proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, bunuri de interes naţional şi 
local, astfel asigurându-se o delimitare explicită şi efectivă a bunurilor ce aparţin statului, unităţilor 
administrativ-teritoriale şi subiectelor private. De asemenea este necesar de a fi desfăşurată o 
campanie largă de promovare, explicare şi instruire a reprezentanţilor autorităţilor publice de diferite 
niveluri în vederea însuşirii şi aplicării adecvate a conceptului actual al proprietăţii municipale. 

3. În sistemul administrativ-teritorial de organizare al republicii se înregistrează un număr 
mic al populaţiei cuprinse într-o comună. Organizarea administraţiei publice locale trebuie să 
permită organizarea unor servicii publice eficiente (drumuri, apeducte, gazificare, construcţii şi 
reparaţii capitale etc.), în scopul acesta sunt necesare resurse financiare, care pot fi acumulate 
având mai multe izvoare de alimentare a bugetelor locale, în primul rând, agenţi economici şi, 
bineînţeles, un număr suficient de persoane fizice care achită impozite. În acest sens, legea ar 
trebui să încurajeze fuziunea micilor comune în unităţi mai mari şi mai funcţionale, în baza unor 
criterii clare privind mărimea teritoriului, numărul populaţiei, resursele financiare locale necesare 
pentru o bună administrare a colectivităţilor locale.

4. Capacitatea autorităţilor locale de a presta servicii calitative, necesare localnicilor, în 
prezent este redusă la minimum din cauza lipsei de resurse financiare şi a limitelor statelor de 
personal, adoptate în ultimul timp şi prin care a fost drastic micşorat numărul de funcţionari din 
primării[16]. În acest caz este nevoie de a revedea structura şi statele de personal ale primăriilor, 
în conformitate cu principiile autonomiei locale, fiind stipulat fie dreptul autorităţilor locale de a 
decide în privinţa numărului de personal necesar, fie stabilită o cotă din buget destinată fondului 
de salarizare a funcţionarilor primăriei, iar autorităţile locale să poată angaja specialişti după 
necesitate. 

5. Actualmente, veniturile bugetelor locale în urma gestionării proprietăţii municipale atât în 
oraşe, cât şi în sate sunt foarte mici (până la 10%). Aceasta se datorează mai multor cauze: 
statutului incert al proprietăţii municipale; confuziilor şi limitărilor competenţei autorităţilor locale 
în domeniul realizării dreptului de proprietate municipală; limitarea şi insuficienţa de resurse 
patrimoniale adecvate; lipsirea autorităţilor locale de anumite resurse patrimoniale (de ex. 
terenurile subacvatice); managementul ineficient al proprietăţii municipale etc. În situaţia aceasta 
trebuie ca autorităţile locale să desfăşoare în conformitate cu legislaţia în vigoare o activitate 
intensă în vederea: stabilirii statutului juridic al tuturor bunurilor aflate pe teritoriul administrat; 
o evidenţă şi delimitare clară a lor; să înainteze demersuri către autorităţile centrale în vederea 
transmiterii în proprietatea municipală a bunurilor de interes local ce se găsesc pe teritoriul 
administrat, iar în caz de refuz – să-l conteste în instanţa de judecată (conform art. 8 al Legii 
privind proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale). De asemenea, este necesar de 
a realiza un proces larg de instruire şi explicare pentru reprezentanţii autorităţilor locale a tuturor 
modalităţilor şi mijloacelor de gestionare a proprietăţii, prevăzute de legislaţia în vigoare.

6. Transferurile (subsidiile de stat) în bugetele locale constituie una din sursele principale de 
venit, mai ales în localităţile rurale unde cota lor ajunge până la 86 %, din totalul veniturilor 
bugetare. În mod ideal, cea mai mare parte a veniturilor nu trebuie să constituie subsidiile de stat, 
ci veniturile proprii: din activităţile economice ale agenţilor economici din teritoriu şi gestionarea 
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proprietăţii municipale. Transferurile sunt utilizate şi în alte ţări, fiind necesare pentru acoperirea 
insuficienţei de mijloace financiare ale bugetelor locale, însă cota lor nu trebuie să depăşească 
anumite limite (cu unele excepţii), de regulă constituind până la circa 30 % (Estonia, Lituania, 
Letonia, Ungaria, Polonia etc.). În R. Moldova cota mare a transferurilor în bugetele localităţilor 
rurale vorbeşte despre faptul că satele şi comunele în formatul lor actual nu pot supravieţui 
din punct de vedere financiar decât pe baza subsidiilor de stat: nu posedă bază economică, 
patrimonială şi fiscală adecvată. Afară de aceasta, sistemul de calculare a mărimii acestor 
subsidii şi de destribuire este imperfect şi ireal. Actualmente se atestă o situaţie absurdă când 
normativele, în baza cărora se stabileşte mărimea transferurilor, nu corespund realităţilor şi în 
multe cazuri sumele nu acoperă integral nici salariile lucrătorilor din sfera bugetară, nemaivorbind 
despre alte cheltuieli necesare în vederea asigurării instituţiilor publice (pentru reparaţii curente şi 
capitale, întreţinerea instituţiilor publice, materiale didactice etc.). De asemenea, sistemul actual 
de stabilire a transferurilor permite exercitarea presiunilor asupra reprezentanţilor autorităţilor 
locale după criterii politice şi ideologice. Această situaţie, în special lipsa de resurse financiare 
proprii şi suficiente conduce la aceea că principiul autonomiei locale rămâne doar o formalitate 
mult discutată, dar inaplicabilă în practică. Printre propunerile înaintate în acest sens de către 
reprezentanţii autorităţilor publice locale merită atenţie: ideea schimbării modalităţii de calculare 
a transferurilor pe număr de elevi cu stabilirea unor cote diferenţiate pe categorii de cheltuieli 
– pentru salarii, pentru întreţinere, pentru materiale didactice etc. Plus la aceasta, o stabilitate 
financiară în localităţile rurale poate fi asigurată prin dezvoltarea bazei economice şi fiscale 
(ridicarea numărului de agenţi economici impozabili). În sfârşit, este necesar de a dezvolta o 
transparenţă maximală în ceea ce priveşte procedurile şi procesul de adoptare a deciziilor în 
privinţa acordării transferurilor, pentru a exclude orice posibilitate de abuzuri.

7. În proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, conform legislaţiei în vigoare, pot fi: 
diferite categorii de terenuri, edificii şi construcţii, încăperi cu destinaţie diferită, întreprinderi şi 
instituţii, acţiuni şi alte bunuri mobile şi imobile ce se găsesc pe teritoriul localităţii respective. 
Printre problemele actuale cu care se confruntă autorităţile locale în domeniul stabilirii obiectelor 
proprietate municipală şi a statutului lor juridic pot fi menţionate: 

(1) Statutul juridic incert şi contradictoriu al bazinelor acvatice. În acest sens, nu este clar tipul 
de proprietate asupra bazinelor acvatice (de stat, municipală sau mixtă?); nu există o claritate 
în ceea ce priveşte competenţa autorităţilor locale în domeniul gestionării bazinelor acvatice 
aflate pe teritoriul localităţii; nu sunt clare modalităţile şi mecanismele de obligare a tuturor 
utilizatorilor de bazine acvatice, indiferent de forma organizatorico-juridică de activitate, să 
încheie contracte de arendă şi să plătească plata de arendă (chiria) şi impozitele prevăzute de 
contract şi lege, astfel fiind asigurată contribuţia utilizatorilor proprietăţii publice la bugetul local 
etc. Datorită acestei situaţii, pe de o parte, autorităţile locale sunt implicate în litigii judiciare cu 
diferiţi agenţi economici, care, folosindu-se de incertitudinea legală existentă în prezent, refuză 
să-şi îndeplinească obligaţiile faţă de colectivităţile locale prin achitarea plăţilor pentru folosirea 
patrimoniului public local. Pe de altă parte, bugetele locale sunt lipsite de nişte surse de venit 
sigure şi importante. 

(2) Incertitudinea existentă în privinţa statutului terenurilor împădurite şi a competenţei autorităţilor 
locale în privinţa gestionării lor. În prezent, autorităţile locale sunt lipsite de dreptul de a participa 
la luarea deciziilor şi obţinerea beneficiilor şi veniturilor din urma folosirii fondului forestier, deşi 
prevederile legale admit o altă interpretare (a se vedea pentru detalii cap. 2).

(3) Conform legislaţiei în vigoare, autorităţile locale nu au acces la veniturile aduse în urma exploatării 
resurselor naturale existente pe teritoriul localităţilor respective şi care ar putea deveni o sursă 
considerabilă de venit la bugetele locale. În afară de cele menţionate mai sus în privinţa bazinelor 
acvatice, se constată că în pofida prevederilor Legii cu privire la resursele naturale, actualmente 
este destul de complicat de a stabili cu certitudine apartenenţa resurselor naturale şi competenţa 
autorităţilor locale în ceea ce priveşte gestionarea lor. Pentru a evita orice incertitudine şi litigii 
în acest sens, trebuie ca, utilizând criteriile stabilite în lege, organele centrale şi autorităţile 
locale să întreprindă, în comun acord, un şir de acţiuni (acte de stabilire şi identificare) ce se vor 
finaliza prin decizii ale organelor deliberative locale, în care să se prevadă expres care resurse 
naturale sunt proprietatea statului şi care sunt proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale. De 
asemenea, considerăm că chiar dacă anumite resurse naturale vor fi declarate proprietate de 



IDIS “Viitorul” – Politici Publice

42

decembrie 2004

43

stat, în cadrul valorificării lor un rol important trebuie săi revină şi autorităţilor locale, pe teritoriul 
cărora se găsesc aceste resurse. În special, autorităţile locale trebuie să participe la autorizarea 
valorificării resurselor naturale, stabilirea clauzelor contractuale şi la împărţirea beneficiilor. Afară 
de aceasta, ţinând cont de faptul că activităţile de valorificare a resurselor naturale de regulă 
cauzează prejudiciu mediului înconjurător, comunităţile locale au tot dreptul la stabilirea unor 
garanţii suplimentare şi compensaţii respective financiare achitate de agenţii economici care 
dobândesc dreptul de a exploata resursele naturale de pe teritoriul localităţilor vizate. Şi, în sfârşit, 
este necesar de a modifica Legea finanţelor publice locale în vederea introducerii impozitului 
(taxei) pentru exploatarea resurselor naturale în categoria veniturilor bugetelor satelor, oraşelor 
şi municipiilor.

8. Până în prezent, în R. Moldova nu există o delimitare clară a proprietăţii statului de 
proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale: raioanelor, oraşelor (municipiilor), satelor 
(comunelor). Lipsa unei astfel de delimitări, constituie o condiţie favorabilă pentru adoptarea 
de către autorităţile centrale a diferitor acte abuzive, prin care se încalcă drepturile şi interesele 
patrimoniale ale comunităţilor locale. Pe de o parte, Legea privind administraţia publică 
locală prevede că unităţile administrativ-teritoriale dispun de patrimoniu (art. 4); că unităţile 
administrativ-teritoriale de nivelul I gestionează patrimoniul public local, altul decât cel raional 
(art. 10); că unităţile administrativ-teritoriale de nivelul II gestionează patrimoniul său (art. 11). De 
asemenea, Legea privind proprietatea publică (523/1999) prevedea efectuarea unei delimitări a 
proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale până la 1 ianuarie 2000. Pe de altă parte, legislaţia 
în vigoare nu oferă decât nişte criterii generale de stabilire a bunurilor care sunt proprietatea 
statului, care sunt proprietatea raionului şi care sunt în proprietatea oraşelor şi satelor. În acest 
sens există o incertitudine pronunţată în privinţa statutului juridic al diferitor categorii de bunuri ce 
se găsesc pe teritoriul diferitor unităţi administrativ-teritoriale: terenurile subacvatice şi împădurite, 
pădurile, edificiile şi construcţiile diferitor instituţii publice (din domeniul medicinii, învăţământului, 
culturii etc.), edificiile fostelor comitete raionale de partid etc. De asemenea, există mai multe 
acte normative care admit diferite interpretări: Codul Apelor, Codul Silvic, Legea privind terenurile 
proprietate publică şi delimitarea lor etc., fapt confirmat şi prin hotărârea Curţii Constituţionale 
nr.17 din 05.08.2003 pentru controlul constituţionalităţii punctelor 4, 6 şi 10 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1202 din 8 noiembrie 2001 “Cu privire la unele măsuri pentru reglementarea 
utilizării bazinelor acvatice”. În prezent este necesar de a adopta o serie de acte normative 
(regulamente şi instrucţiuni), care în conformitate cu Codul Civil şi Legea privind administraţia 
publică locală să urgenteze procesul de delimitare a proprietăţii statului de proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale.

 9.  Nu există o delimitare a bunurilor domeniului public de bunurile domeniului privat ale 
proprietăţii municipale. Fără o delimitare a bunurilor domeniului public de bunurile domeniului 
privat se păstrează incertitudinea şi contradicţiile privind statutul juridic al diferitor categorii de 
bunuri proprietate municipală: nu este clar care bunuri se află în circuitul civil (pot fi folosite 
liber, inclusiv înstrăinate) şi care sunt scoase din circuitul civil (nu pot fi înstrăinate, inclusiv 
– prin privatizare). Conform Legii privatizării (art. 1) şi Legii privind administraţia publică locală 
(art. 81-84) numai bunurile domeniului privat pot fi înstrăinate şi urmărite de creditori (vândute, 
privatizate), iar cele din domeniul public nu pot fi înstrăinate şi urmărite de creditori. Apare 
întrebarea care bunuri formează domeniul privat şi astfel pot fi privatizate? Prin urmare, datorită 
lipsei unei astfel de delimitări explicite, se constată cazuri când pe de o parte se pune problema 
înstrăinării unor bunuri ce prezintă un interes public general (cinematografe, case de cultură, 
terenuri publice, patrimoniul întreprinderilor municipale etc.), iar pe de altă parte, o serie de bunuri 
proprietate municipală, care nu prezintă interes public general şi care ar putea fi puse în circuitul 
civil-vândute, privatizate, gajate etc., terenuri, edificii, construcţii, autoturisme, calculatoare etc.), 
nu pot fi gestionate şi folosite după destinaţie (înstrăinate, date în folosinţă etc.), fiind considerate 
ca făcând parte din proprietatea municipală publică (domeniul public). Toate acestea duc la 
limitarea capacităţii autorităţilor locale în ceea ce priveşte utilizarea corectă (legală) şi eficientă 
a bunurilor proprietate municipală. În acest sens, conducându-se de prevederile principiale ale 
Codului Civil şi ale Legii privind administraţia publică locală, actualmente este necesar de a 
adopta regulamente şi instrucţiuni speciale, care ar asigura o delimitare explicită şi obiectivă a 
bunurilor domeniului public de bunurile domeniului privat. 
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10. Nu sunt stabilite cu certitudine condiţiile şi procedura de trecere a bunurilor din domeniul 
public în domeniul privat. Trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat şi invers 
duce la schimbarea regimului juridic al acestor bunuri. În rezultatul acestui transfer, bunurile 
domeniului public se includ în circuitul civil, astfel fiind posibilă înstrăinarea lor, inclusiv prin 
privatizare. Iar bunurile domeniului privat, fiind transferate în domeniul public, devin inalienabile. 
De aceea, pentru a evita diferite confuzii şi abuzuri în aceste cazuri (transferarea nejustificată a 
bunurilor dintr-un domeniu în altul), este foarte important a stabili nişte condiţii şi proceduri clare 
şi precise de efectuare a transferului bunurilor din domeniul public în domeniul privat şi invers. În 
acest sens, nici Legea privind administraţia publică locală şi nici alte acte normative nu prevăd 
care sunt criteriile şi condiţiile obligatorii pentru efectuarea transferului bunurilor dintr-un domeniu 
în altul. Mai mult ca atât, aceste condiţii şi criterii obligatorii sunt diferite pentru efectuarea corectă, 
pe de o parte, a transferului bunurilor din domeniul public în domeniul privat, iar pe de altă parte, 
din domeniul privat în domeniul public, fără a afecta drepturile şi interesele altor subiecte (de ex., 
creditorilor).

11. Nu există un registru unitar şi complex care ar reflecta statutul juridic al tuturor bunurilor 
ce se găsesc pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale în conformitate cu rigorile 
legislaţiei în vigoare. Existenţa unei evidenţe unitare şi multilaterale a patrimoniului local 
constituie una din condiţiile importante pentru dezvoltarea eficientă a raporturilor patrimoniale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale. Sistemul actual de evidenţă este prea complex, încurcat şi 
nu corespunde în multe privinţe legislaţiei în vigoare, fiind din această cauză ineficient. În acelaşi 
timp, nu se ţine cont de prevederile Codului Civil şi ale Legii privind administraţia publică locală 
din care rezultă efectuarea unei evidenţe detailate a bunurilor proprietate privată ale statului şi 
unităţilor administrativ-teritoriale, ale bunurilor domeniului public şi domeniului privat. Mai mult 
ca atât, încă prin Legea nr. 523/1999 se prevedea elaborarea de către Ministerul Finanţelor 
a anumitor norme metodologice aprobate de Guvern privind evidenţa distinctă a proprietăţii 
unităţilor administrativ-teritoriale (art. 13), însă în fapt această prevedere legală nu a fost realizată 
până în prezent. Prin urmare, astăzi se cere elaborarea unor norme metodologice(regulament, 
instrucţiune etc.) de evidenţă a patrimoniului, fiind creat un registru unitar şi general care să 
reflecte în detalii statutul juridic al tuturor bunurilor proprietate municipală şi de stat ce se găsesc 
pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale. În mod special trebuie să fie indicate: apartenenţa 
bunurilor la domeniul public sau privat, termenele şi actele în baza cărora bunurile au fost luate la 
evidenţă, starea tehnică, posesorul actual etc.

12. Capacitatea autorităţilor locale de a dobândi bunuri în proprietatea municipală în prezent 
este limitată datorită contradicţiilor şi confuziilor legislative existente în privinţa competenţei APL, 
privind procedurile de dobândire a proprietăţii municipale, privind trecerea bunurilor în domeniul 
public sau privat etc., precum şi datorită lipsei de mijloace financiare necesare. Actualmente, este 
necesar: 

• a se efectua desfăşurarea unei activităţi intensive şi permanente ale autorităţilor locale în 
vederea atragerii investiţiilor (finanţării) atât din exterior, cât şi din interiorul localităţii (participarea 
comunităţii locale); 

• să fie revăzută procedura achiziţiilor publice în vederea, pe de o parte, simplificării ei prin 
eliminarea interdicţiilor nejustificate, iar pe de altă parte – acordării unei mai mari libertăţi 
autorităţilor publice locale abilitate, conform legii, să gestioneze resursele bugetare local;

• să fie prevăzut expres în lege că în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale pot fi 
transmise numai bunuri fără datorii istorice sau că autorităţile locale nu răspund pentru datoriile 
întreprinderilor şi obiectelor, transmise din proprietatea statului, decât în limitele activelor 
transmise;

• efectuarea instruirii reprezentanţilor APL privind modalităţile, specificul şi procedurile actuale de 
dobândire a proprietăţii municipale.

 13. Competenţa autorităţilor locale în domeniul gestionării patrimoniului local este incertă 
şi contradictorie sub mai multe aspecte. Mai multe acte normative conţin prevederi confuze 
şi învechite care nu asigură certitudine şi stabilitate în ceea ce priveşte competenţa deplină a 
autorităţilor locale ca subiecte a dreptului de proprietate municipală. Aşa deci, este necesar de a 
fi modificate următoarele acte normative:

 (1) Legea privatizării, în partea ce se referă la organizarea şi derularea procesului de privatizare, 
este nevoie a stabili clar în lege, pe de o parte, că Departamentul privatizării este organul 
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abilitat să efectueze privatizarea numai în numele Guvernului şi numai în privinţa patrimoniului 
ce aparţine statului. Iar pe de altă parte, ţinând cont de prevederile Constituţionale (art. 109 şi 
127 al.3), prevederile Codului Civil (art. 194 şi 296) şi prevederile Legii privind administraţia 
publică locală (art. 81 - 84), care de acum fac o delimitare clară între proprietatea statului şi cea 
a unităţilor administrativ-teritoriale, legea trebuie să prevadă că în privinţa patrimoniului public 
local (proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale), competenţa în tot ceea ce priveşte posesia, 
folosinţa şi dispoziţia (inclusiv prin privatizare) aparţine (trebuie să aparţină) în exclusivitate 
autorităţilor locale, care nu au abilitat alte organe centrale cu efectuarea privatizării patrimoniului 
ce aparţine unităţii administrativ-teritoriale respective;

(2) Legea cu privire la preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului trebuie 
expres să prevadă că în cazul vânzării terenurilor proprietate privată municipală (a unităţilor 
administrativ-teritoriale), toate mijloacele trebuie transferate în bugetul local; că autorizaţia 
Guvernului este necesară numai în cazul vânzării-cumpărării terenurilor proprietate de stat, 
însă nu şi în cazul vânzării-cumpărării terenurilor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale. 
Autorităţile locale nu au nevoie de careva autorizaţii, deoarece ele sunt proprietare asupra 
acestor terenuri şi ca orice proprietar le pot înstrăina liber, în conformitate cu procedurile fixate 
de legislaţia în vigoare. 

(3) Legea cu privire la expropriere pentru cauză de utilitate publică trebuie să prevadă expres 
unităţile administrativ-teritoriale în calitate de expropriatori şi să stabilească acele proceduri şi 
condiţii clare pentru efectuarea exproprierii de către autorităţile locale. De asemenea, trebuie 
exclusă prevederea art. 1 al Legii, care admite bunurile proprietate publică ale unităţilor 
administrativ-teritoriale în calitate de obiecte ale exproprierii în favoarea statului. Această 
prevedere fiind în contradicţie cu prevederile art. 11 al Legii privind proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, conform cărora bunurile proprietate publică, inclusiv cele ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, sunt inalienabile şi nu pot fi supuse exproprierii. 

(4) Codul Silvic trebuie să prevadă expres dreptul de proprietate al unităţilor administrativ-teritoriale 
asupra fondului forestier de interes local, dreptul lor de a participa la împărţirea beneficiilor 
materiale rezultate din folosirea pădurilor ce se găsesc pe teritoriul său şi să fie prevăzută şi 
competenţa respectivă a autorităţilor locale în ceea ce priveşte gestionarea fondului forestier, 
astfel fiind asigurată încă o sursă de venit la bugetul local. 

(5) Codul Apelor, este necesar să stabilească clar că atribuirea în folosinţă a bazinelor acvatice, 
transmiterea lor de la o balanţă la alta etc., trebuie să se efectueze, în mod obligatoriu, cu acordul 
(în baza deciziei) unităţii administrativ-teritoriale şi ţinându-se cont de interesele ei economice, 
sociale etc. Iar Guvernul este competent să atribuie în folosinţă numai acele obiecte acvatice, 
care prezintă un interes general (ştiinţific, cultural etc.) deosebit, confirmat prin argumentări 
şi studii respective. Este necesar de a exclude din art. 2/3 sintagma ”..., ale căror construcţii 
hidrotehnice se află la balanţa primăriilor...,”. De asemenea, H.G. nr. 959 din 04.08.2003 cu privire 
la delimitarea terenurilor proprietate publică în unele unităţi administrativ-teritoriale ale Republicii 
Moldova trebuie să fie adusă în conformitate cu prevederile noi ale Codului Apelor şi Legea 
privind APL în sensul recunoaşterii dreptului de proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale 
asupra terenurilor obiectelor acvatice de pe teritoriul lor.

(6) Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor trebuie să prevadă o delimitare 
a terenurilor domeniului public şi domeniului privat a statului şi unităţilor administrativ-teritoriale; 
criteriile clare de delimitare a diferitor categorii de bunuri; că numai terenurile domeniului privat pot 
fi înstrăinate, cele din domeniul public fiind inalienabile. De asemenea este necesar de a preciza 
expres că delimitarea terenurilor proprietate a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale se 
aprobă numai prin lege şi numai după ce rezultatele delimitării au fost aprobate de consiliile locale 
sau în baza deciziilor instanţelor judecătoreşti, care au soluţionat litigiile apărute în legătură cu 
dezacordul între autorităţile locale şi organele ce efectuează delimitarea. Legea trebuie, pe de o 
parte, să prevadă nişte proceduri de soluţionare a divergenţelor existente pe calea tratativelor, 
iar pe de altă parte, în caz de neatingere a consensului – soluţionarea conflictului în instanţa de 
judecată.

(7) Printre alte probleme sesizate de autorităţile publice locale în sensul stabilirii clare a competenţei 
se menţionează: modul de organizare şi procedura efectuării licitaţiilor, dreptul autorităţilor locale 
de a sesiza instanţa de judecată în cazul neplăţii impozitelor locale; procedura şi modalităţile de 
aplicare a amenzilor administrative etc. 
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11. Capacitatea autorităţilor locale în ceea ce priveşte apărarea pe cale judiciară a drepturilor 
şi intereselor patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale este limitată din 
următoarele motive:

Printre soluţiile acestei probleme pot fi: fie excluderea din Legea contenciosului administrativ a 
interdicţiei de a ataca în judecată hotărârile guvernului cu caracter normativ sau de a acorda 
autorităţilor locale dreptul de a sesiza Curtea Constituţională.

12. În Republica Moldova la ora actuală lipseşte o lege – un act normativ complex şi unitar 
care ar reglementa majoritatea aspectelor privind proprietatea unităţilor administrativ-
teritoriale în conformitate cu spiritul şi prevederile Cărţii Europene, Codului Civil şi Legii 
administraţiei publice locale: subiectele, obiectele, regimul lor juridic, modalităţile şi procedura 
de trecere a bunurilor din domeniul public în domeniul privat, dobândirea şi încetarea dreptului 
de proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, garanţiile juridice de apărare a dreptului de 
proprietate. În acest sens, Legea nr.523/1999 privind proprietatea publică, deşi conţine şi o serie 
de prevederi pozitive şi importante, totuşi este învechită şi în multe privinţe contradictorie cu 
ultimele prevederi ale Codului Civil şi Legii privind administraţia publică locală. 
În special:

• Denumirea acestei legi nu corespunde conţinutului său, deoarece reglementează statutul juridic 
atât al bunurilor domeniului public, cât şi cel al domeniului privat.

• Noţiunile domeniul public şi domeniu privat a unităţilor administrativ-teritoriale sunt incomplete şi 
confuze în comparaţie cu Codul Civil (art. 296) şi Legea privind administraţia publică locală(art. 
81-84). 

• Această lege nu conţine conceptul proprietăţii private ale unităţilor administrativ-teritoriale, fiind în 
acest sens în contradicţie cu Codul Civil şi Legea privind administraţia publică locală.

• Regimul juridic al bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale este reglementat într-
un mod confuz: pe de o parte bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile 
şi insesizabile, asupra lor nu se pot constitui garanţii reale, pe de altă parte, art. 5 prevede 
posibilitatea privatizării proprietăţii publice. Această prevedere este în contradicţie şi cu Legea 
privatizării, conform căreia se pot privatiza nu obiectele proprietăţii publice(domeniului public), ci 
cele ce formează domeniul privat – proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale.

• Articolele 13-16, care se referă la inventariere, evidenţă, delimitare a proprietăţii unităţilor 
administrativ-teritoriale, cum ne demonstrează datele chestionarului, în principiu au rămas 
inaplicabile.
Prin urmare, luând în considerare cele menţionate mai sus, considerăm că actualmente se cere 

adoptarea unei noi legi privind proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu Codul 
Civil şi Legea privind administraţia publică locală, unde raporturile patrimoniale ale unităţilor administrativ-
teritoriale să fie reglementate cât mai detaliat şi sub toate aspectele. De asemenea, este necesar de a 
revizui toată legislaţia în vigoare din domeniul vizat, în scopul eliminării contradicţiilor existente şi stabilirii 
unui regim juridic al proprietăţii municipale în conformitate cu principiile autonomiei locale. 



IDIS “Viitorul” – Politici Publice

46

decembrie 2004

47

ANEXE
Anexa nr. 1

Propuneri şi recomandări privind îmbunătăţirea cadrului legislativ din 
domeniul autonomiei patrimoniale al unităţilor administrativ-teritoriale 
din Republica Moldova 
În rezultatul analizei complexe a situaţiei patrimoniale a unităţilor administrativ-teritoriale 

din Republica Moldova, au fost constatate o serie de probleme şi contradicţii legislative care 
actualmente împiedică edificarea şi dezvoltarea unui sistem efectiv de raporturi patrimoniale între 
unităţile administrativ- teritoriale cu alte subiecte de drept (şi în special autorităţile publice centrale), în 
conformitate cu principiile autonomiei locale şi descentralizării serviciilor publice. 

De asemenea au fost elaborate unele propuneri şi recomandări în vederea îmbunătăţirii cadrului 
legislativ existent, care au fost expediate tuturor autorităţilor publice centrale abilitate cu dreptul de 
iniţiativă legislativă. În special, IDIS „Viitorul” consideră necesare următoarele modificări ale cadrului 
legislativ:

1. Legea nr. 123/2003 privind administraţia publică locală, Legea nr. 780/ 2001 privind actele 
legislative şi Legea nr. 317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 
administraţiei publice – să prevadă expres obligaţia autorităţilor publice centrale de a consulta opinia 
autorităţilor locale (sau, după caz, opinia asociaţiilor lor) în cazul adoptării diferitor acte care vizează 
drepturile şi interesele comunităţilor locale (inclusiv cele patrimoniale).

Notă:
Cum demonstrează experienţa de ultimă oră, majoritatea actelor normative care vizează 

domeniul administraţiei publice locale au fost adoptate fără a se lua în considerare opinia autorităţilor 
publice locale (de exemplu: H.G. nr. 1202/2001 privind unele măsuri de reglementare a utilizării 
bazinelor acvatice; H.G. nr.668/2003 cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor 
(comunelor), oraşelor(municipiilor); H.G. nr. 959/2003 cu privire la delimitarea terenurilor proprietate 
publică etc.). O astfel de practică contravine principiilor Cărţii Europene a Autonomiei Locale şi conduce 
la limitarea autonomiei locale reale şi diminuarea capacităţii efective a autorităţilor locale de a-şi exercita 
atribuţiile sale legale. Mai mult ca atât, desconsiderarea opiniei autorităţilor locale constituie una din 
cauzele instabilităţii cadrului legal, datorită faptului că actele normative de principiu din domeniul APL 
sunt sistematic supuse controlului constituţionalităţii şi adeseori anulate. 

De asemenea, în redacţia actuală Legea nr. 780/2001 (art. 21) nu prevede avizarea (consultarea) 
obligatorie a autorităţilor locale (asociaţiilor lor) în procesul de elaborare şi adoptare a actelor legislative. 
Iar prevederile Legii nr. 317/2003 (art. 38 şi 40), deşi stipulează avizarea autorităţilor implicate direct 
în soluţionarea problemelor incluse în proiectul actului normativ, totuşi sunt inaplicabile, deoarece nu 
concretizează modul şi forma consultării a circa 900 de autorităţi locale din R. Moldova: sunt consultate 
în mod obligatoriu toate autorităţile locale, şi numai unele din ele selectate pe anumite criterii (???) sau 
mai exact Asociaţiile autorităţilor publice locale.

De aceea, pentru a asigura dreptul autorităţilor locale de a-şi manifesta opinia în problemele ce 
se referă la drepturile şi interesele colectivităţilor locale pe care le conduc, actele legislative menţionate 
trebuie expres să prevadă anumite forme de consultare şi exprimare a voinţei autorităţilor locale (a 
asociaţiilor lor), înaintea adoptării de către autorităţile centrale a actelor relevante. Autorităţile locale 
trebuie consultate direct – în cazul adoptării actelor individual determinate, iar asociaţiile autorităţilor 
locale – în cazul elaborării şi adoptării actelor normative relevante (Legi, Hotărâri de Guvern etc.).

2. Legea nr. 981/2000 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor – să fie ajustată 
la prevederile Codului Civil şi ale Legii privind administraţia publică locală. În special, trebuie să se 
prevadă:

1) delimitarea terenurilor domeniului public şi domeniului privat ale statului şi ale unităţilor 
administrativ-teritoriale;

2) numai terenurile domeniului privat pot fi înstrăinate, cele din domeniul public fiind inalienabile;
3) delimitarea terenurilor proprietate a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă numai 

prin lege şi numai după ce rezultatele delimitării au fost aprobate de consiliile locale sau în baza 
deciziilor instanţelor judecătoreşti, care au soluţionat litigiile apărute în legătură cu dezacordul 
între autorităţile locale şi organele ce efectuează delimitarea. 
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4) modul de soluţionare a divergenţelor între autorităţile locale şi cele centrale privind delimitarea 
terenurilor să se facă pe calea tratativelor (în cadrul grupurilor sau comisiilor comune), iar în caz 
de neatingere a consensului – soluţionarea conflictului în instanţa de judecată.
Notă:
În redacţia actuală, acest act legislativ nu este adaptat la noul concept al proprietăţii municipale 

reflectat de Codul Civil şi Legea privind administraţia publică locală. În special, nu se face deosebire 
între terenurile domeniului public şi domeniului privat ale proprietăţii statului şi unităţilor administrativ-
teritoriale. Astfel, fiind confundate regimurile juridice aplicabile diferitor categorii de terenuri. 

O altă problemă importantă şi principială, apărută în legătură cu prevederile acestei legi, constă în 
interpretarea modului şi principiilor de delimitare a terenurilor proprietate a statului de cele proprietate a 
unităţilor administrativ-teritoriale. În acest sens, Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea 
lor conţine unele reglementări neclare şi contradictorii care, cum arată practica de ultimă oră, pot şi 
sunt uneori interpretate în defavoarea autorităţilor publice locale (unităţilor administrativ-teritoriale). 
Astfel, pe de o parte, legea prevede dreptul autorităţilor publice locale de a confirma rezultatele 
delimitării terenurilor proprietate publică a statului de cele care se află în proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, iar pe de altă parte se prevede că în caz de neconfirmare (adică când autorităţile 
publice locale nu sunt de acord cu delimitarea făcută de organele centrale, considerând-o în defavoarea 
sa), această delimitare se aprobă de către Guvern( art. 2). Deoarece aceasta se face, de regulă, prin 
hotărâri cu caracter normativ, autorităţile publice locale se află în situaţia, în care nu pot ataca o hotărâre 
de guvern cu caracter normativ, astfel neavând dreptul la apărare a intereselor comunităţilor locale pe 
care le reprezintă. În acest sens, drept exemplu elocvent poate servi conţinutul şi modul de adoptare 
a Hotărârii Guvernului nr. 959 cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică în unele unităţi 
administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova din 04.08.2003, (MO al R. Moldova nr. 182-185/1019 
din 19.08.2003), care a fost adoptată fără a ţine cont de opinia autorităţilor locale şi de interesele 
patrimoniale ale colectivităţilor locale.

În mod normal, legea trebuia, pe de o parte, să prevadă nişte proceduri de soluţionare pe 
calea tratativelor a divergenţelor existente, iar pe de altă parte, în caz de neajungere la un consens 
- soluţionarea conflictului urmează a fi realizată în instanţa de judecată. 

3. Legea nr. 1308/1997 cu privire la preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a 
pământului – să fie racordată la prevederile actuale ale Codului Civil, Legii privind administraţia publică 
locală şi Legii privind privatizarea. În special, trebuie de specificat următoarele: 

• pot fi înstrăinate doar terenurile proprietate municipală privată (care fac parte din domeniul privat 
al unităţii administrativ-teritoriale);

• în urma vânzării terenurilor-proprietate privată municipală, toate mijloacele obţinute se transferă 
în bugetul local;

• autorizaţia Guvernului este necesară numai în cazul vânzării-cumpărării terenurilor - proprietate 
de stat, însă nu şi în cazul vânzării-cumpărării terenurilor - proprietate a unităţilor administrativ-
teritoriale.
Notă:
În redacţia actuală, Legea nu face delimitare clară între terenurile domeniului public şi cel 

privat. În lumina ultimelor reglementări în domeniul proprietăţii municipale (Codul Civil şi Legea privind 
administraţia publică locală), pentru a evita confuzii şi contradicţii practice, ar fi mai corect să se prevadă 
nu vânzarea terenurilor proprietate publică (bunurile domeniului public), – proprietatea publică fiind 
inalienabilă, ci vânzarea terenurilor proprietate privată (bunurile domeniului privat) a statului şi a unităţilor 
administrativ-teritoriale (art. 84 al Legii 123/2003).

Prevederile art. 3 alineatul 5 stabilesc că mijloacele băneşti rezultate de la vânzarea terenurilor 
proprietate publică se distribuie în modul următor: 50% - la contul bugetului municipiului, oraşului sau 
satului (comunei), 30% - la bugetul de stat, 20% - pe contul special al Guvernului. Observăm că iarăşi nu 
se face delimitarea între terenurile proprietate municipală şi cele proprietate de stat, care sunt vândute 
şi contravin redacţiei actuale a Legii privatizării(cu modificările în vigoare din 2003) şi Legii finanţelor 
publice locale (2003), care prevăd expres transferarea integrală a veniturilor obţinute din privatizarea 
proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale pe contul bugetelor locale. 

Afară de  aceasta, în temeiul conceptului actual al proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale şi 
al autonomiei locale, autorităţile locale nu trebuie să obţină autorizaţia Guvernului, care este necesară 
doar în cazul vânzării-cumpărării terenurilor proprietate de stat. 
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4. Codul Apelor – a revedea dispoziţiile confuze în privinţa proprietăţii unităţilor administrativ-
teritoriale asupra obiectelor acvatice, din art. 2/3 fiind necesar a exclude sintagma ”...ale căror construcţii 
hidrotehnice se află la balanţa primăriilor...”, care condiţionează dreptul de proprietate municipală cu 
aflarea construcţiilor hidrotehnice la balanţa autorităţilor APL şi care generează diferite interpretări 
confuze în privinţa drepturilor şi competenţei autorităţilor locale în domeniul gestionării acestor surse de 
venit la bugetele locale. De asemenea, trebuie de prevăzut expres obligaţia tuturor utilizatorilor (agenţi 
economici) obiectelor acvatice să încheie contracte de arendă (locaţiune) cu autorităţile locale. 

Notă:
În actuala redacţie, Codul Apelor în loc să soluţioneze definitiv problema bazinelor acvatice, 

păstrează incertitudinea şi posibilitatea interpretărilor în cazul stabilirii dreptului de proprietate a 
unităţilor administrativ-teritoriale asupra obiectelor acvatice şi respectării intereselor patrimoniale ale 
colectivităţilor locale. Astfel, din art. 2/3 al Сodului, pe de o parte, rezultă că bazinele acvatice aflate 
pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale sunt în proprietatea lor publică, iar pe de altă parte sintagma 
menţionată (contestată) condiţionează dreptul de proprietate municipală cu aflarea construcţiilor 
hidrotehnice la balanţa autorităţilor APL, când se cunoaşte bine că aceste construcţii, în multe cazuri, nu 
se află la balanţa autorităţilor locale, ci în proprietatea (la balanţa) persoanelor fizice şi juridice. Astfel, 
dacă analizăm art. 2/2; 2/3; şi 2/4 ale Codului Apelor, constatăm o situaţie paradoxală şi confuză din 
punct de vedere juridic: bazinul acvatic situat pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale nu aparţine 
nimănui: nici statul nu este proprietar, deoarece nu se încadrează în prevederile art. 2/1, nici unităţile 
administrativ-teritoriale, deoarece construcţiile menţionate nu se află la balanţa autorităţilor locale, dar 
nici persoanele fizice şi juridice private, deoarece nu se încadrează în prevederile art.2/4. În prezent, 
această situaţie permite unor agenţi economici privaţi (întreprinderi piscicole) să conteste dreptul de 
proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale asupra bazinelor acvatice şi astfel să încalce drepturile şi 
interesele patrimoniale ale colectivităţilor locale, lipsindu-le de surse de venit la bugetele locale (refuzul 
de a plăti impozite, de a încheia contracte de arendă etc.). 

5. Codul Silvic (Legea nr.887/1996) – să fie reglement expres şi detailat dreptul de proprietate 
al unităţilor administrativ-teritoriale asupra fondului forestier de interes local, dreptul acestora de a 
participa la împărţirea beneficiilor materiale rezultate din folosirea pădurilor aflate pe teritoriul său. De 
asemenea, se cere a preciza competenţa autorităţilor locale privind gestionarea fondului forestier, astfel 
fiind asigurată încă o sursă de venit la bugetul local. 

Notă:
În partea ce se referă la gestiunea şi folosirea terenurilor din fondul forestier, prevederile 

respective ale Codului Silvic sunt contradictorii, iar drepturile şi interesele autorităţilor locale sunt 
neglijate. În art. 25 (al. 2) se prevede că atribuirea în folosinţă a terenurilor din fondul forestier se 
efectuează de către organele silvice de stat şi autorităţile administraţiei publice locale, de comun acord 
cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, 
în modul stabilit de legislaţie. Însă, în cazul în care se vorbeşte despre atribuirea terenurilor din fondul 
forestier în folosinţă - în arendă (deci este vorba de nişte beneficii economice), aceasta se efectuează de 
acum fără participarea autorităţilor locale(art. 26). Prin urmare există o contradicţie evidentă între art. 25 
şi art. 26, deşi darea în arendă reprezintă o modalitate de folosire a anumitor bunuri. 

6. Legea nr.1102/1997 cu privire la resurselor naturale – a prevedea dreptul autorităţilor 
publice locale de a participa la procesul de dare în folosinţă şi distribuire a veniturilor de pe urma 
gestionării resurselor naturale din teritoriul lor, indiferent de statutul lor (naţionale sau locale). 

Notă: 
Conform legislaţiei în vigoare, autorităţile locale nu au acces la veniturile acumulate în urma 

exploatării resurselor naturale existente pe teritoriul localităţilor respective şi care ar putea deveni o 
sursă considerabilă de venit la bugetele locale. Şi aceasta în pofida insuficienţei de mijloace financiare 
şi faptului că activităţile de valorificare a resurselor naturale de regulă cauzează prejudiciu mediului 
înconjurător. De aceea, în vederea stabilirii unor garanţii juridice şi compensaţii respective financiare 
achitate de agenţii economici, care dobândesc dreptul de a exploata resursele naturale de pe teritoriul 
localităţilor vizate, legea trebuie să vizeze expres autorităţile locale în calitate de participanţi ai procesului 
de dare în folosinţă a resurselor naturale. În special, autorităţile locale trebuie să participe la autorizarea 
valorificării resurselor naturale, stabilirea clauzelor contractuale şi la împărţirea beneficiilor.
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7. Legea privatizării(nr. 627/1991) – să se facă reglementări, conform cărora competenţa în 
tot ceea ce priveşte privatizarea proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale aparţine în exclusivitate 
autorităţilor locale respective, iar Departamentul privatizării este organul abilitat să efectueze privatizarea 
numai în numele Guvernului şi numai în privinţa patrimoniului ce aparţine statului. De asemenea trebuie 
să fie utilizat termenul de domeniul privat, în privinţa obiectelor care pot fi privatizate.

Notă:
Acest act legislativ este pe cât de important, pe atât şi de confuz în ceea ce priveşte stabilirea 

competenţei autorităţilor locale în cadrul procesului de privatizare. Pe de o parte, în preambulul legii se 
menţionează că această lege stabileşte mecanismul juridic de reglementare a procesului de transformare 
a proprietăţii statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale în proprietate privată şi determină noţiunile de 
bază, scopurile şi modalităţile de privatizare, atribuţiile organului abilitat cu efectuarea privatizării şi 
particularităţile activităţilor postprivatizare. Plus la aceasta, în ultima redacţie a art. 1 se stipulează că 
privatizarea este un proces de transmitere a bunurilor ce constituie domeniul privat al statului sau al 
unităţilor administrativ-teritoriale, denumite în continuare bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-
teritoriale, în proprietate privată, prin modalităţile prevăzute de prezenta lege. De asemenea în art. 3, 
printre obiectele supuse privatizării sunt menţionate bunurile unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv: 
valorile mobiliare, fondul de locuinţe, obiecte nefinalizate etc. Pe de altă parte, în tot cuprinsul legii şi în 
special în partea ce se referă la organizarea şi derularea procesului de privatizare, nu se menţionează 
nimic despre competenţele autorităţilor locale în ceea ce priveşte influenţarea procesului decizional 
respectiv. Se crează o situaţie confuză când unităţile administrativ-teritoriale, ca proprietari ai bunurilor 
ce urmează a fi supuse privatizării, sunt practic lipsite de dreptul de a decide în privinţa acestor bunuri şi 
de a beneficia în urma vânzării(privatizării) proprietăţii municipale. 

În practică, aceste prevederi generează unele contradicţii importante între actele normative ce 
garantează autonomia locală şi prin care se prevede dreptul exclusiv al autorităţilor locale de a decide în 
privinţa bunurilor proprietate publică. De asemenea, datorită acestor prevederi, majoritatea autorităţilor 
locale sunt în derută atunci când apare necesitatea de a privatiza vre-un obiect: întrebarea de bază 
fiind cine este competent să efectueze privatizarea şi care-i procedura ? Deşi Legea în cauză în art. 
6 menţionează că organul abilitat cu efectuarea privatizării este Departamentul Privatizării, totuşi la o 
analiză mai complexă a prevederilor date se poate ajunge şi la o altă concluzie, mai ales dacă se ia în 
considerare conceptul actual al proprietăţii municipale, reflectat de recentele acte normative(Codul Civil 
şi Legea privind administraţia publică locală). 

Astfel, în art. 6 (al. 1) se menţionează precum că Departamentul Privatizării este organul abilitat 
cu privatizarea şi că „...Departamentul Privatizării realizează politica statului în domeniul privatizării şi 
exercită, în perioada de privatizare, în numele Guvernului, funcţiile de proprietar al patrimoniului ce 
aparţine statului, în modul stabilit şi în limitele competenţelor atribuite”. 

Prin urmare, Departamentul privatizării este organul abilitat să efectueze privatizarea numai 
în numele Guvernului şi numai în privinţa patrimoniului ce aparţine statului, dar nu şi a unităţilor 
administrativ-teritoriale. În acelaşi timp, ţinând cont de prevederile Constituţionale (art. 109 şi 127 al. 
3), prevederile Codului Civil (art. 194 şi 296) şi prevederile Legii privind administraţia publică locală (art. 
81 - 84), se poate constata că în privinţa patrimoniului public local (proprietate a unităţilor administrativ-
teritoriale), competenţa în tot ceea ce priveşte posesia, folosinţa şi dispoziţia(inclusiv prin privatizare) 
aparţine (trebuie să aparţină) în exclusivitate autorităţilor locale respective, care nu au abilitat alte organe 
centrale cu efectuarea privatizării patrimoniului ce revine unităţii administrativ-teritoriale respective. 

8. Legea contenciosului administrativ (nr. 793/2000) – să fie excluse din categoria actelor 
exceptate de la controlul judecătoresc (art. 4 pct. „c”) a Hotărârilor Guvernului cu caracter normativ sau 
să fie acordat autorităţilor locale de nivelul I şi II dreptul de a sesiza Curtea Constituţională.

Notă:
Limitarea accesului la justiţie a autorităţilor locale constituie un aspect separat al politicilor 

statului în raport cu autorităţile locale. În acest sens, prin Legea nr. 726-XV din 7 decembrie 2001, a fost 
modificat art. 4 din Legea privind contenciosul administrativ, unde printre actele exceptate de la controlul 
judecătoresc a fost introdusă şi o astfel de categorie de acte administrative, precum sunt Hotărârile de 
Guvern cu caracter normativ, care sunt supuse controlului constituţionalităţii. Astfel, în prezent autorităţile 
locale sunt lipsite de dreptul de a ataca în instanţa de judecată direct Hotărârile Guvernului cu caracter 
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normativ. Situaţia în materia accesului liber şi direct la justiţie al autorităţilor locale este gravă şi din 
cauza că majoritatea actelor abuzive din domeniul administraţiei publice locale (în special, în domeniul 
patrimoniului municipal) sunt adoptate prin hotărâri de Guvern cu caracter normativ, care, cum s-a văzut 
mai sus, au fost exceptate de la controlul judecătoresc. Astfel, de ex., când o autoritate publică locală 
nu este de acord cu modul cum s-a făcut delimitarea, nu va putea ataca direct în judecată hotărârea 
respectivă a Guvernului, în acest mod accesul la justiţie fiind limitat. Unica posibilitate de a se apăra, 
în acest caz o constituie adresarea la Curtea Constituţională, care este o cale indirectă şi destul de 
dificilă de apărare a drepturilor şi intereselor autorităţilor locale. De aceea este necesar, în vederea 
respectării sensului şi literei Cărţii Europene a Autonomiei Locale, de a modifica fie Legea contenciosului 
administrativ, fie Legea privind Curtea Constituţională.

9. Hotărârea Guvernului nr. 959/2003 privind delimitarea terenurilor proprietate publică în 
unele unităţi administrativ-teritoriale – se cere modificarea prezentei Hotărâri în scopul aducerii ei în 
conformitate cu ultimele prevederi ale Codului Apelor, Legii privind administraţia publică locală şi alte acte 
normative privind dreptul de proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale asupra obiectelor acvatice. 

Notă:
Prevederile hotărârii în cauză, conform cărora majoritatea terenurilor subacvatice sunt declarate 

proprietate de stat şi nu proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, contravin ultimilor stipulări ale 
Codului Apelor (şi altor acte legislative menţionate), modului şi criteriilor de efectuare a delimitării 
terenurilor proprietate publică, precum şi prevederilor şi constatărilor Curţii Constituţionale (nr. 17 din 
05.08.2003). Conform reglementărilor actuale, în proprietatea publică a statului pot fi doar terenurile care 
prezintă un interes public naţional deosebit (istoric, cultural, ştiinţific etc.). În rest, terenurile proprietate 
publică trebuie să fie proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale. Această regulă este confirmată şi prin 
prevederea expresă a art. 2/2 a Codului Apelor (în vigoare din 1 ianuarie 2004). Astfel, redacţia actuală 
a H.G. nr. 959/2003 contravine prevederilor Codului Apelor (art. 1/3, 2/2, 2/3), conform cărora terenurile 
subacvatice(alături de apă, construcţii hidrotehnice etc.) formează partea indivizibilă a obiectului acvatic, 
proprietar al căruia, de regulă, este unitatea administrativ-teritorială, pe teritoriul căreia se află. Mai mult 
ca atât, în redacţia actuală acest act normativ este pasibil contestării la Curtea Constituţională, deoarece 
încalcă (limitează) dreptul de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale. 

10. Elaborarea şi adoptarea unor regulamente (instrucţiuni), care, în conformitate cu 
Codul civil şi Legea privind administraţia publică locală, să urgenteze procesul de delimitare 
a proprietăţii statului de proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale şi care ar asigura o 
delimitare clară şi obiectivă a bunurilor domeniului public de bunurile domeniului privat. 

Notă:
Până în prezent nu există o delimitare clară a proprietăţii statului de proprietatea unităţilor 

administrativ-teritoriale: a raioanelor, oraşelor (municipiilor), satelor (comunelor). Pe de o parte, Legea 
privind administraţia publică locală prevede că unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice 
şi dispun de patrimoniu (art. 4); că unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I gestionează patrimoniul 
public local, altul decât cel raional (art. 10); că unităţile administrativ-teritoriale de nivelul II gestionează 
patrimoniul său(art. 11). De asemenea, Legea privind proprietatea publică (523/1999) prevedea 
efectuarea unei delimitări ale proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale până la 1 ianuarie 2000. Pe 
de altă parte, legislaţia în vigoare nu prevede clar care bunuri sunt proprietatea statului, care sunt 
proprietatea raionului şi care sunt în proprietatea oraşelor şi satelor. În acest sens există o incertitudine 
pronunţată în privinţa statutului juridic al diferitor categorii de bunuri ce se găsesc pe teritoriul diferitor 
unităţi administrativ-teritoriale: terenurile subacvatice şi împădurite, pădurile, edificiile şi construcţiile 
diferitor instituţii publice (din domeniul medicinii, învăţământului, culturii etc.), edificiile fostelor comitete 
raionale de partid etc. În acest sens, există mai multe acte normative care admit diferite interpretări: 
Codul Apelor, Codul Silvic, Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor etc., fapt 
confirmat şi prin hotărârea Curţii Constituţionale nr. 17 din 05.08.2003 pentru controlul constituţionalităţii 
punctelor 4, 6 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1202 din 8 noiembrie 2001 “Cu privire la unele măsuri 
pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice”. 

Fără o delimitare a bunurilor domeniului public de bunurile domeniului privat se păstrează 
incertitudinea şi contradicţiile privind statutul juridic al diferitor categorii de bunuri proprietate municipală: 
nu este clar care bunuri se află în circuitul civil (pot fi folosite liber, inclusiv înstrăinate) şi care sunt 
scoase din circuitul civil (nu pot fi înstrăinate, inclusiv – prin privatizare). Astfel, de exemplu, conform 
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Legii privatizării (art. 1) şi Legii privind administraţia publică locală (art. 81-84) numai bunurile domeniului 
privat pot fi înstrăinate şi urmărite de creditori (vândute, privatizate), iar cele din domeniul public nu pot fi 
înstrăinate şi urmărite de creditori. Apare întrebarea care bunuri formează domeniul privat şi astfel pot fi 
privatizate? Prin urmare, datorită lipsei unei astfel de delimitări explicite, se constată cazuri când pe de 
o parte se pune problema înstrăinării unor bunuri ce prezintă un interes public general (cinematografe, 
case de cultură, terenuri publice, patrimoniul întreprinderilor municipale etc.), iar pe de altă parte, o 
serie de bunuri proprietate municipală, care nu prezintă interes public general şi care ar putea fi puse 
în circuitul civil – vândute, privatizate, gajate etc. (terenuri, edificii, construcţii, autoturisme, calculatoare 
etc.), nu pot fi gestionate şi folosite după destinaţie (înstrăinate, date în folosinţă etc.), fiind considerate 
ca făcând parte din proprietatea municipală publică (domeniul public). Toate acestea duc la limitarea 
capacităţii autorităţilor locale în ceea ce priveşte utilizarea corectă (legală) şi eficientă a bunurilor 
proprietate municipală.

Actualmente, în pofida legislaţiei în vigoare, nu se face o delimitare a bunurilor domeniului 
public de bunurile domeniului privat ale proprietăţii municipale – majoritatea absolută a respondenţilor 
nu au putut indica care bunuri fac parte din domeniul public sau privat, sau au menţionat că o astfel 
de delimitare nu se face. Trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat şi invers duce la 
schimbarea regimului juridic al acestor bunuri. În rezultatul acestui transfer, bunurile domeniului public se 
includ în circuitul civil, astfel fiind posibilă înstrăinarea lor, inclusiv prin privatizare. Iar bunurile domeniului 
privat, fiind transferate în domeniul public, devin inalienabile (nu pot fi înstrăinate, deoarece prezintă 
interes public). 

De aceea, pentru a evita diferite confuzii şi abuzuri în acest domeniu (transferarea nejustificată 
a bunurilor dintr-un domeniu în altul), este foarte important de a stabili nişte condiţii şi proceduri clare 
şi precise de efectuare a transferului bunurilor din domeniul public în domeniul privat şi invers, precum 
şi de efectuare a unei delimitări clare şi complexe a diferitor categorii de obiecte (bunuri) aflate pe 
teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Codului Civil şi ale Legii privind 
administraţia publică locală. 

 11. Elaborarea normelor metodologice de evidenţă a patrimoniului, în vederea creării unui 
registru unitar şi general atât la nivel naţional cât şi la nivel local, care ar reflecta în detalii statutul 
juridic al tuturor bunurilor aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale – mobile şi imobile; 
proprietate municipală şi de stat; aparţinând domeniului public sau privat etc. 

Notă:
Actualmente nu există un registru unitar şi complex care ar reflecta statutul juridic al tuturor 

bunurilor ce se găsesc pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale în conformitate cu rigorile legislaţiei 
în vigoare.

Existenţa unei evidenţe unitare şi multilaterale a patrimoniului local constituie una din condiţiile 
importante a dezvoltării eficiente a raporturilor patrimoniale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 
Sistemul actual de evidenţă este prea complex, încurcat şi nu corespunde în multe privinţe legislaţiei 
în vigoare, fiind din această cauză ineficient. În acelaşi timp, nu se ţine cont de prevederile (Codului 
Civil şi ale Legii privind administraţia publică locală, din care rezultă efectuarea unei evidenţe detailate 
a bunurilor proprietate privată ale statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, ale bunurilor domeniului 
public şi domeniului privat. Totodată, încă prin Legea nr. 523/1999 se prevedea elaborarea de către 
Ministerul Finanţelor a anumitor norme metodologice aprobate de Guvern, privind evidenţa distinctă 
a proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale (art. 13), însă în fapt această prevedere legală nu a fost 
realizată până în prezent. În mod special trebuie să fie indicate: titularul dreptului de proprietate (statul, 
unitatea administrativ-teritorială sau persoanele fizice şi juridice), apartenenţa bunurilor la domeniul 
public sau privat, termenele şi actele în baza cărora bunurile au fost înregistrate, starea tehnică, 
posesorul actual etc.

12. Revizuirea cadrului normativ care reglementează procedurile de realizare de către 
autorităţile locale a dreptului de proprietate municipală, în vederea stabilirii şi concretizării 
competenţei lor. În special trebuie reglementate clar procedurile şi competenţa autorităţilor APL 
în ceea ce priveşte: organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, concursurilor şi negocierilor directe; 
procedura privatizării proprietăţii municipale; procedura concesionării şi dării în folosinţă a 
proprietăţii municipale; procedura schimbării destinaţiei diferitor categorii de bunuri proprietate 
municipală etc. 
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Notă:
Trebuie de constatat că majoritatea regulamentelor de organizare a diferitor tipuri de licitaţii, 

concursuri şi negocieri directe nu corespund realităţilor şi necesităţilor reglementării competenţei 
autorităţilor locale în ceea ce priveşte gestionarea proprietăţii municipale (H.G. nr. 662/1996 cu privire 
la aprobarea Regulamentului licitaţiilor “cu reducere”; H.G. nr. 1056/1997 Regulamentul privind licitaţiile 
cu strigare şi negocierile directe etc.). În redacţia actuală aceste regulamente se referă mai mult la 
competenţa autorităţilor centrale şi limitează dreptul autorităţilor locale de a efectua licitaţii şi concursuri, 
ceea ce contravine principiilor autonomiei locale şi dispoziţiilor privind sistemul actual al proprietăţii 
municipale, garantarea şi asigurarea exerciţiului efectiv al drepturilor sale de către autorităţile locale, în 
special în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale.

13. Crearea unui grup de lucru comun, format din reprezentanţii autorităţilor centrale de 
specialitate, autorităţilor locale, ale centrelor şi instituţiilor ştiinţifice şi ONG-uri din domeniu 
în scopul revizuirii întregului cadru normativ, care reglementează raporturile patrimoniale 
ale autorităţilor publice locale, aducerea lui în conformitate cu prevederile Cartei Europene a 
Autonomiei Locale, Codul Civil şi Legea APL; eliminarea contradicţiilor existente între diferite 
acte normative şi conceptul actual al proprietăţii municipale.

Notă:
Actualmente, majoritatea actelor normative, care reglementează raporturile patrimoniale ale 

autorităţilor locale, nu sunt adaptate la prevederile respective noi ale Legii privind administraţia publică 
locală şi Codul Civil. În acest sens, Legea privind proprietatea, Codul Funciar, Codul Silvic, Legea 
concesiunilor, Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Legea privind proprietatea 
publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi alte acte normative în vigoare, nu reflectă într-un mod adecvat 
conceptul actual al proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale, conţinând chiar dispozişii contradictorii 
de ordin principial (de exemplu: admiterea înstrăinării bunurilor proprietate publică, limitarea competenţei 
autorităţilor APL etc.). În plus până şi după adoptarea Codului Civil şi a Legii privind administraţia publică 
locală, sunt adoptate acte legislative cu prevederi contradictorii acestor acte fundamentale(de exemplu: 
Legea finanţelor publice locale, Legea Bugetului pe anul 2004, care iarăşi admit înstrăinarea proprietăţii 
publice). Această situaţie conduce pe de o parte la păstrarea incertitudinii în privinţa statutului juridic al 
proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale (inclusiv celei a statului), iar pe de altă parte, prevederile noi 
şi pozitive ale Codului Civil şi Legii privind administraţia publică locală rămânând inaplicabile. De aceea, 
pentru a schimba situaţia dată, în prezent este necesar ca să fie unificate eforturile şi capacităţile atât ale 
autorităţilor publice centrale, cât şi cele ale sectorului neguvernamental. 
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Anexa nr. 2
Lista actelor normative de bază care reglementează activitatea 
autorităţilor publice locale, statutul juridic al proprietăţii municipale şi 
raporturile patrimoniale ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Denumirea actului normativ Numărul 
actului 

normativ

Data 
adoptării 
actului 

normativ

Data publicării sau 
ratificării  actului 

normativ

I. Acte ce reglementează garanţiile juridice fundamentale  ale autonomiei locale
1. Carta Europeană a Autonomiei Locale  - 15.10.1985 Ratificată prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 1253-XIII 
din 16.07.97, în vigoare din 
februarie 1998. Publicată 
în ediţia oficială „Tratate 
internaţionale” 1999, volumul 
14, pag. 14

2. Constituţia Republicii Moldova - 29.07.1994 MO nr. 1, august 1994
3. Raport explicativ asupra Cartei Europene a 
Autonomiei Locale

- 21.11.2001 MO nr. 141-143/341 din 
22.11.2001

II. Acte ce reglementează organizarea, funcţionarea şi competenţa organelor administraţiei publice locale
1. Codul Electoral nr.1381-XIII 21.11.1997 MO nr. 81/667 din 08.12.1997
2. Legea privind organizarea administrativ – teritorială 
a Republicii Moldova

nr. 764-XV 27.12.2001 MO nr. 16 din 29.01.2002

3. Legea privind administraţia publică locală nr.123-XV 18.03.2003 MO nr. 49/211 din 19.03.2003
4. Legea privind actele normative ale autorităţilor 
publice

nr. 317-XV 18.07.2003 MO nr. 208-210/ 783 din 
03.10.2003

5. Legea privind Statutul-cadru al satului (comunei), 
oraşului (municipiului)

nr.436-XV 06.11.2003 MO nr. 244-247/972 din 
12.12.2003

6. Legea pentru aprobarea  Regulamentului-cadru 
privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi 
raionale

 nr. 457-XV  14.11.2003 MO nr.248-253/998 din 
19.12.2003

7. Hotărârea Guvernului cu privire la Oficiile teritoriale 
ale Cancelariei de Stat

nr.992  12.08.2003 MO nr.182-185/1036 din 
19.08.2003

8. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea regulilor 
de întocmire a documentelor organizatorice şi de 
dispoziţie şi instrucţiunii – tip cu privire la ţinerea 
lucrărilor de secretariat în organele administraţiei 
publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării 
locale ale Republicii Moldova

nr. 618 05.10.1993 -

9. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat 
referitoare la petiţiile persoanelor fizice, adresate 
organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor, 
organizaţiilor Republicii Moldova

nr. 208 31.03.1995 MO nr. 24/192 din 05.05.1995

10. Hotărârea Guvernului cu privire la structura şi 
statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), 
oraşelor (municipiilor) 

nr. 688 10.06.2003 MO nr. 116-120/710 din 
13.06.2003

11. Hotărârea Guvernului cu privire la organigrama 
şi statele de personal ale aparatului preşedintelui 
raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din 
subordinea Consiliului raional

nr. 689 10.06.2003 MO nr. 116-120/711 din 
13.06.2003
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12. Hotărârea Guvernului cu privire la serviciul resurse 
umane din cadrul autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale

nr. 724 13.06.2003 MO nr. 123-125/762 din 
20.06.2003

13. Hotărârea Guvernului privind activitatea serviciului 
de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul 
primăriei

nr. 998 20.08.2003 MO nr. 191-195/1059 din 
05.09.2003

III. Acte ce reglementează statutul juridic al alesului local şi al funcţionarului public. Statutul juridic.
1. Legea serviciului public nr.443-XIII 04.05.1995 MO nr. 61/681 din 02.11.1995
2. Legea privind statutul alesului local nr.768-XIV 02.02.2000 MO nr. 34/231 din 24.03.2003
3. Codul Muncii nr.154-XV 28.03.2003 MO nr. 159-162/648 din 

29.07.2003
4. Hotărârea Guvernului despre aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de calculare a  
perioadei de muncă în vederea acordării sporului 
pentru vechime în muncă funcţionarilor publici

nr.  607 31.10.1996 MO nr. 80/641 din 12.12.1996

5. Hotărârea Guvernului privind aprobarea 
clasificatorului unic al funcţiilor publice

nr. 151 23.02.2001 MO nr. 25-26/186 din 
01.03.2001

6. Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea 
concursului pentru ocuparea  prin concurs a funcţiei 
publice vacante în autorităţile publice 

Nr.192  din  01.03.2004 MO nr.42-44/326 din 
12.03.2004

IV. Patrimoniul şi finanţele locale
1. Legea cu privire la proprietate nr.459-XII 22.01.1991 Monitor nr. 3-4-5-6/22 din 

30.06.1991
2. Legea cu privire la privatizare nr.627-XII 04.07.1991 MO nr. 135-136 art. 674 din 

09.12.99
3. Codul Funciar    nr.828-XII 25.12.1991 Republicat în MO nr. 107 din 

04.09.2001
4. Legea cu privire la arendă  nr.861-XII 14.01.1992 Monitor nr. 1/12 din 

30.01.1992
5. Legea privind reglementarea de stat a regimului 
proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi 
monitoringul funciar 

nr.1247-XII 22.12.1992 Monitor nr. 12/366 din 
30.12.1992

6. Codul Subsolului nr.1511-XII 15.06.1993 Monitor nr. 11/325 din 
30.11.1993

7. Codul Apelor nr.1532-XII 22.06.1993 Monitor nr. 10/287 din 
30.10.1993

8. Legea drumurilor nr.509-XIII 22.06.1995 MO nr. 62-63/690 din 
09.11.1995

9. Legea cu privire la concesiuni nr. 534-XIII 13.07.1995 MO nr. 67 din 30.11.1995
10. Codul Silvic  nr.887-XIII 21.06.1996 MO nr. 4-5/36 din 16.01.1997
11. Legea cu privire la resursele naturale  nr.1102-XIII 06.02.1997 MO nr. 40/337 din 19.06.1997
12. Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări  şi servicii pentru 
necesităţile statului  

nr.1166-XIII 30.04.1997 MO nr. 67-68 din 16.10. 1997 

13. Codul Fiscal nr.1163-XIII 24.07.1997 Republicat în MO nr. 102-103 
din 23.08.2001

14. Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-
cumpărare a pământului  

nr.1308-XIII 25.07.1997 MO nr. 57-58/515 din 
04.09.1997; republicat în MO 
nr. 147-149 din 06.12.2001

15. Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII 25.02.1998 MO nr. 44-46/318 din 
21.05.1998

16. Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488-XIV 08.07.1999 MO nr. 42-44/311 din 
20.04.2000
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17. Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale  

nr.523-XIV 16.07.1999 MO nr. 124-125/611 din 
11.11.1999

18. Legea privind terenurile proprietate publică şi 
delimitarea lor  

nr.981-XIV 11.05.2000 MO nr. 94-97/672 din 
03.08.2000

19. Legea privind gospodăriile ţărăneşti nr.1353-XIV 03.11.2000 MO nr. 14-15/22 din 
08.02.2001

20. Legea insolvabilităţii nr. 632-XV 14.11.2001 MO nr. 139-140/1082 din 
15.11.2001

21. Codul Civil nr. 1107-XV 06.06.2002 MO nr. 82-86 din 22.06.2002
22. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV 24.10.2002 MO nr. 14-17/49 din 

07.02.2003

23. Legea cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările 
de servicii în interes public 

nr.1384-XV 11.10.2002 MO nr. 178-181/1352 din 
27.12.2002

24. Legea cu privire la notariat  nr.1453-XV 08.11.2002 MO nr. 154-157/1209 din 
21.11.2002

25. Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198-XV 15.05.2003 MO nr. 163-166/650 din 
01.08.2003

26. Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV  16.10.2003 MO nr. 248-253/996 din 
19.12.2003

27. Hotărârea Guvernului privind implementarea Legii 
cu privire la arenda în agricultură  

Nr. 72 30.01.2004 MO nr.26-29/213 din 
13.02.2004

28. Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea 
licitaţiilor de vânzare a producţiei industriale agricole şi 
de altă natură 

nr. 551 04.10.1991 -

29. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind transmiterea obiectelor, 
întreprinderilor de stat

nr. 688 09.10.1995 MO nr. 10 din 15.02.1996

30. Hotărârea Guvernului cu privire la atribuirea 
terenurilor

nr. 246 03.05.1996 MO nr. 35-37/268 din 
11.06.1996

31. Hotărârea Guvernului cu privire la modul de 
evaluare şi vânzare-cumpărare a obiectelor din fondul 
de imobile nelocuibile arendate

nr. 349 21.06.1996 MO nr. 49-50 din 25.07.1996

32. Hotărârea Guvernului cu privire la modul de 
vânzare-cumpărare a terenurilor aferente

nr. 562 23.10.1996 MO nr. 75-76/610 din 
21.11.1996

33. Hotărârea Guvernului privind aprobarea 
Regulamentului licitaţiilor „ cu reducere ” 

nr. 662 28.11.1996 MO nr. 7 din 30.01.1997

34. Hotărârea Guvernului privind aprobarea 
Regulamentului privind licitaţiile „cu strigare” şi 
negocierilor directe

nr. 1056 12.11.1997 MO nr. 2-4 din 15.01.1998

35. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la Registrul patrimoniului 
public

nr. 1016 01.10.1998 MO nr. 94-95/988 din 
15.10.1998

36. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de evaluare a bunurilor 
imobiliare impozabile

nr. 638 07.07.1999 MO nr. 73-77/670 din 
15.07.1999

37. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea 
Regulamentului concursurilor investiţionale şi 
comerciale şi negocierilor directe privind privatizarea 
patrimoniului public

nr. 998 29.09.2000 MO nr. 124-126/1100 din 
05.10.2000

38. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la achiziţia mărfurilor şi 
serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri

nr. 832 13.08.2001 MO nr. 104-105/891 din 
24.08.2001
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39. Hotărârea Guvernului privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la întocmirea şi ţinerea 
cadastrului funcţional 

nr. 1300 27.11.2001 MO nr. 147-149/1349 din 
06.12.2001

40. Hotărârea Guvernului privind aprobarea Plafonului 
taxelor încasate de secretarii consiliilor locale (săteşti, 
comunale) pentru acordarea serviciilor notariale

nr. 651 27.05.2002 MO nr. 69-70/743 din 
30.05.2002

41. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la achiziţiile publice dintr-o 
singură sursă

nr. 951 04.08.2003 MO nr. 182-185/1018 din 
19.08.2003

42. Hotărârea Guvernului cu privire la delimitarea 
terenurilor proprietate publică în unele unităţi 
administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova 

nr. 959 04.08.2003 MO nr. 182-185/1019 din 
19.08.2003

43. Hotărârea Guvernului despre aprobarea 
Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări

nr. 1123 15.09.2003 MO nr. 204-207/1181 din 
26.09.2003

44. Hotărârea Guvernului despre unele măsuri privind 
inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor 
administrativ-teritoriale şi a statului

nr. 162 19.02.2004 MO nr. 35-38/290 din 
27.02.2004

V. Acte ce reglementează aspecte procedurale ale apărării drepturilor şi intereselor comunităţilor locale şi 
reprezentanţilor autorităţilor locale
1. Codul cu privire la Contravenţiile Administrative - 29.03.1985 Veştile Republicii Moldova nr. 

3 din 1985
2. Legea privind taxa de stat nr. 1216-XII 03.12.1992 MO nr. 12/359 din 

30.12.1992; republicată MO 
nr. 133-134 din 02.12.1999

3. Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII 19.07.1994 MO nr. 4/47 din 08.09.1994; 
republicat în MO nr. 6-8 din 
24.01.2003

4. Codul Jurisdicţiei Constituţionale nr.502-XIII 16.06.1995 MO nr. 53-54/597 din 
28.09.1995

5. Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV 10.02.2000 MO nr. 57-58/375 din 
18.05.2000

6. Codul Penal nr.985-XV 18.04.2002 MO nr. 128-129/1012 din 
13.09.2002

7. Codul de Procedură Penală nr.122-XV 14.03.2003 MO nr. 104-110/447 din 
07.06.2003

8. Codul de Procedură Civilă nr. 225-XV 30.05.2003 MO  nr. 111-115/451 din 
12.06.2003
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NOTE
1. Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 13 din 14.03.2002 cu privire la controlul constituţionalităţii 

unor prevederi din Legea nr. 781-XV din 28 decembrie 2001 “Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
186-XIV din 6 noiembrie 1998 „Privind administraţia publică locală”; Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 
2 din 30.07.2002, Aviz asupra iniţiativei de revizuire a Constituţiei; Hotărârea Curţii constituţionale nr. 17 
din 05.08.2003 pentru controlul constituţionalităţii punctelor 4, 6 şi 10 din HG nr. 1202 din 8 noiembrie 
2001 “Cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice” etc.

2. Municipal property in the light of the principles of the European Charter of Local Self-
Government, Explanatory memorandum, Strasbourg, 20-22 May 2003, p. 6-7.

3. HG nr. 1202 din 8 noiembrie 2001 “Cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării 
bazinelor acvatice “, M. O, 2001, nr. 136-138, art. 1257; HG nr. 891 din 17 iulie 2003” Cu privire la crearea 
Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă din Moldova”, MO nr. 155-158, 2003; HG nr. 959 cu privire la 
delimitarea terenurilor proprietate publică în unele unităţi administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova 
din 04.08.2003, MO nr. 182-185/1019 din 19.08.2003.

4. Eugen Popa, Autonomia locală în România, Bucureşti, Ed. All-BECK, 1999, pag. 45-46.
5. Municipal property in the light of the principles of the European Charter of Local Self-

Government, Explanatory memorandum, Strasbourg, 20-22 May 2003, p. 8.
6. A. Colin, H. Capitant, CURS ELEMENTAR DE DREPT CIVIL FRANCEZ, Bucureşti, 1940, 

p. 914-924: C. Hamangiu, I. Rosetti - Bălănescu, Al. Băicoianu, TRATAT DE DREPT CIVIL ROMÂN, 
Bucureşti 1998, vol.1, p. 565-575; A. Iorgovan, TRATAT DE DREPT ADMINISTRATIV, Bucureşti, 1996, 
vol. 2, p. 5 şi urm.; L. Pop, DREPTUL DE PROPRIETATE ŞI DEZMEMBRĂMINTELE SALE, Bucureşti, 
1996.

7. Art. 296 din Codul Civil al Republicii Moldova, Legea nr. 1107-XV din 6.06.2002, MO nr. 82-86 
din 22.06.2002; art.81-84 din Legea privind administraţia publică locală, nr.123-XV din 18.03.2003, MO 
nr. 49/211 din 19.03.2003; Iosif R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil, Vol. II, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 
1998, p. 38; Liviu Pop, Op. cit., p. 60.

8. I.R. Urs, S. Angheni, Op. cit., p. 44-45; C. Oprişan, Regimul general al proprietăţii în România, 
Studii de drept românesc, No1, 1995, p. 7-8.

8. HG nr.1202 din 8 noiembrie 2001 “Cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării 
bazinelor acvatice”, MO, 2001, nr.136-138, art.1257; HG nr. 891 din 17 iulie 2003 ”Cu privire la crearea 
Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă din Molodoa”, MO nr. 155-158, 2003.

9. Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 36 din 08.12.97 cu privire la controlul constituţionalităţii 
Hotărârii Guvernului nr. 454 din 14 mai 1997 “Privind unele încălcări ale legislaţiei de către Primăria 
municipiului Chişinău”, MO nr.86-87/39 din 25.12.1997; Hotărârea Curţii constituţionale, nr. 17 din 
05.08.2003 privind controlul constituţionalităţii punctelor 4, 6 şi 10 din H.G. nr. 1202 din 8 noiembrie 
2001 “Cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice”, MO nr.177-181/15 
din 15.08.2003.

10. A. Colin, H. Capitant, Op cit., p.920; C.Hamangiu, I.Rosetti-Bălănescu,Al.Băicoianu, Op. cit., 
p. 568-569; L.Pop, Op. cit., p.65-66, E.Bălan; Domeniul administrativ, Buureşti, 1998, p. 32-35. 

11. Astfel, de exemplu, în cazul exproprierii pentru cauză de utilitate publică trebuie efectuată 
cercetarea prealabilă prin care se stabileşte existenţa elementelor care justifică necesitatea exproprierii 
în interes naţional sau local, apoi se declară utilitatea publică, se publică decizia de declarare a utilităţii 
publice, se declanşează procedura de despăgubire şi alte măsuri premergătoare etc.

12. Art. 7 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
publicată în MO al României, nr.448 din24 noiembrie 1998; Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 Cu privire 
la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, publ. în MO nr. 124-125 din 11 noiembrie 
1999; Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor, a 
subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin H.G. nr.668 din 9 
octombrie1995, publ. în MO. nr.10, 1996, cu modificările de până la 30 mai 2000. 
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Trebuie de menţionat că în cadrul acestui articol nu ne vom opri în mod deosebit asupra analizei 
în detaliu a mijloacelor juridice de clasare a bunurilor din cauză că aceasta va servi obiectul unui studiu 
separat.

13. Gabor Peteri, From Usage to ownership. Transfer of public Property to Local Governments in 
Central Europe, OSI/LGI, 2003, p. 17.

14. Circulara nr. 1308-81 din 14 februarie 2003, semnată de prim viceprim-ministru al RM, prin 
care autorităţilor locale li se interzice de a procura utilaje şi alte bunuri atribuite la categoria de mijloace 
fixe, precum şi de a efectua reparaţii capitale şi alte cheltuieli costisitoare în legătură cu efectuarea 
reformei administrativ-teritoriale. 

15. A se vedea în acest sens: HG nr. 688 cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor 
satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), din 10.06.2003, MO nr.116-120/710 din 13.06.2003.
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