
Prima instanţă : T. Duca                                  Dosar nr.3r-361/11 

 

D E C I Z I E 

16 februarie 2011                                                      mun. Chişinău   

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţa: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul – Nina Cernat    

Judecătorii –                     Valeriu Arhip, Svetlana Filincova 

 

examinând în şedinţa publică recursul declarat de către Procurorul 

Anticorupţie în interesele statului,  

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Procurorul 

Anticorupţie în interesele statului împotriva Consiliului municipal Bălţi , 

intervenientul accesoriu societatea cu răspundere limitată „Amaliteia” privind 

contestarea actului administrativ, 

împotriva încheierii Curţi de Apel Bălţi din 01 decembrie  2010 prin care a 

fost refuzat în primirea cererii. 

 

 

c o n s t a t ă : 

La 26 noiembrie 2010 Procurorul Anticorupţie în interesele statului s-a 

adresat în instanţa de contencios administrativ cu cerere împotriva Consiliului 

municipal Bălţi , intervenientul accesoriu societatea cu răspundere limitată 

„Amaliteia” privind contestarea actului administrativ. 

În motivarea acţiunii reclamantul a invocat că, prin procesul-verbal fără 

număr din 14.04.2006 al şedinţei comisiei de licitaţie a Primăriei mun. Bălţi 

privind vinderea dreptului de arendă şi încheierea contractelor de locaţiune a 

încăperilor libere, a fost inclus şi complexul de clădiri şi  edificii din str. I. Franco, 

48 din mun. Bălţi, care constituia fondul statutar al întreprinderii Municipale 

„Direcţia de producere şi exploatare a fondului locativ”. Conform procesului 

verbal nr. 1 din 05.05.2006 cu privire la rezultatele vînzării la licitaţia „cu strigare” 

a lotului P-06/005 - complexul de clădiri şi construcţii din str. I. Franco, 48, 

cîştigător a fost numit SRL „Amaliteia”, care a cumpărat dreptul de locaţiune la 

preţul de 29000 lei. 

Prin decizia nr. 5/41 din 29.06.2006 Consiliului municipal Bălţi a permis ÎM 

„DPEFL” să transmită în locaţiune SRL „Amaliteia” complexul de clădiri şi 

construcţii din str. I. Franco, 48 cu suprafaţa totală de 10124 m.p. pentru 

deschiderea combinatului de producere a cartonului, pe termen de 3 ani, pentru ce 

a fost semnat contractul de locaţiune nr. 5/31 din 28.06.2006. 

Prin decizia nr. 9/5 din 08.12.2006 Consiliului municipal Bălţi a permis 

realizarea complexului de clădiri şi construcţii din str. I. Franco, 48 ca active 

nefolosite în procesul tehnologic. 



 

Conform procesului-verbal al şedinţei comisiei de licitaţie din 07.05.2007, cu 

privire la vânzarea proprietăţii municipale, inclusiv şi a Lotului IP- 07/001 -

complexul de clădiri şi construcţii din str. I. Franco, 48, s-a aprobat modalitatea de 

realizare a acestuia prin metoda negocierilor directe. 

În rezultatul negocierilor directe, petrecute la 25.05.2007, complexul de 

clădiri şi construcţii din str. I. Franco, 48, a fost realizat către SRL „Amaliteia”, la 

preţul de 1300000 lei şi Primăria mun. Bălţi în persoana primarului Panciuc V. şi 

SRL „Amaliteia”, în persoana administratorului Şmulschii Ghenadie au semnat 

contractul de vînzare cumpărare din 04.06.2007. 

Consideră reclamantul că atît decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 5/41 din 

29.06.2006, cît şi decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 9/5 din 08.12.2006, au 

fost adoptate contrar prevederilor art. 84 alin. (3) al Legii privind administrarea 

publică locală, nr. 123-XV din 18.03.2003 potrivit căreia „înstrăinarea, 

concesionarea, arenda, locaţiunea, cu excepţia locaţiunii imobilelor de locuit, se 

fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii”. 

Solicită reclamantul anularea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 5/41 din 

29.06.2006 cu privire la transmiterea în locaţiune către SRL „Amaliteia” a 

complexul de clădiri şi construcţii din str. I. Franco, 48 cu suprafaţa totală de 

10124 m.p. pentru deschiderea combinatul de producere a cartonului; anularea 

deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 9/5 din 08.12.2006 cu privire la realizarea 

complexului de clădiri şi construcţii din str. I. Franco, 48 ca active nefolosite în 

procesul tehnologic; anularea parţială a deciziei Consiliului mun. Bălţi nr.5/31 şi 

anime pct. 1, anexa nr. 1, rubrica 15, din 27.09.2007 cu privire la transmiterea în 

arendă către SRL „Amaliteia” a terenul cu suprafaţa de 7876 m.p. din str. I. 

Franco, 48; declararea nulităţii contractului de locaţiune nr. 5/31 din 28.06.2006, 

încheiat între ÎM „DPEFL”, în persoana directorului Pelin V. şi SRL „Amaliteia", 

în persoana administratorului Şmulschii Ghenadie; declararea nulităţii contractului 

de vânzare-cumpărare din 04.06.2007, încheiat între Primăria mun. Bălţi, în 

persoana primarului Panciuc V. şi SRL „Amaliteia”, în persoana administratorului 

Şmulschii Ghenadie; declararea nulităţii contractului de arendă a terenului de 

pămînt fără număr şi fără dată, înregistrat în registrul bunirilor imobile sub nr. 461 

la 25.10.2007 încheiat între Primăria mun. Bălţi, în persoana primarului Panciuc V. 

şi SRL „Amaliteia", în persoana administratorului Şmulschii Ghenadie. 

Prin încheierea Curţii de Apel Bălţi din 01 decembrie  2010 a fost refuzat în 

primirea cererii de chemare în judecată a Procurorului Anticorupţie în interesele 

statului împotriva Consiliului municipal Bălţi, intervenientul accesoriu SC 

„Amaliteia” SRL privind contestarea actului administrativ. 

La data de 17 decembrie 2010 Procurorul Anticorupţie, a declarat recurs 

împotriva încheierii Curţii de Apel Bălţi din 01 decembrie  2010, cerînd admiterea 

recursului , casarea încheierii cu remiterea cauzei pentru examinare. 

În motivarea recursului , recurentul a indicat că de către instanţa de judecată 

n-au fost constatate şi elucidate pe deplin  circumstanţele care au importanţă pentru 

soluţionarea pricinii în fond. Concluziile instanţei de fond sînt în contradicţie cu 

circumstanţele pricinii. 

În şedinţa de judecată în instanţa de recurs, reprezentantul recurentului 

Procurorul Anticorupţie – Nicolae Dumbrăveanu a susţinut recursul şi a solicitat 

admiterea acestuia în sensul declarat. 

Iurie Rotaru


Iurie Rotaru




 

Reprezentantul Consiliului municipal Bălţi în şedinţa de judecată nu s-a 

prezentat, nu a comunicat instanţei motivele care îl împiedică să se prezinte şi nu a 

solicitat amînarea examinării cauzei, din aceste considerente  în temeiul art.414 

alin (1) CPC instanţa a dispus examinarea cauzei în absenţa lui. 

Reprezentantul Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, în şedinţa de 

judecată în instanţa de recurs nu s-a prezentat  însă a depus cerea nr. 2s-466 din 15 

ianuarie 2011 prin care a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa. 

Audiînd reprezentantul recurentului, studiind materialele  dosarului , Colegiul 

civil şi de contencios administrativ  a Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul 

neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea încheierii Curţii de Apel 

Chişinău din 01 decembrie 2010 din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 427 al. (1) lit. a CPC, instanţa de recurs, după ce 

judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină încheierea. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că, prin decizia nr. 5/41 din 29.06.2006 

Consiliului municipal Bălţi a permis ÎM „DPEFL” să transmită în locaţiune SRL 

„Amaliteia” complexul de clădiri şi construcţii din str. I. Franco, 48 cu suprafaţa 

totală de 10124 m.p. pentru deschiderea combinatului de producere a cartonului, pe 

termen de 3 ani, pentru ce a fost semnat contractul de locaţiune nr. 5/31 din 

28.06.2006. 

Prin decizia nr. 9/5 din 08.12.2006 Consiliului municipal Bălţi a permis 

realizarea complexului de clădiri şi construcţii din str. I. Franco, 48 ca active 

nefolosite în procesul tehnologic. 

Conform procesului-verbal al şedinţei comisiei de licitaţie din 07.05.2007, cu 

privire la vânzarea proprietăţii municipale, inclusiv şi a Lotului IP- 07/001 - 

complexul de clădiri şi construcţii din str. I. Franco, 48, s-a aprobat modalitatea de 

realizare a acestuia prin metoda negocierilor directe. 

În rezultatul negocierilor directe, petrecute la 25.05.2007, complexul de 

clădiri şi construcţii din str. I. Franco, 48, a fost realizat către SRL „Amaliteia”, la 

preţul de 1300000 lei şi Primăria mun. Bălţi în persoana primarului Panciuc V. şi 

SRL „Amaliteia”, în persoana administratorului Şmulschii Ghenadie  au semnat 

contractul de vînzare-cumpărare din 04.06.2007. 

La 26 noiembrie 2010 Procurorul Anticorupţie în interesele statului s-a 

adresat în instanţa de contencios administrativ cu cerere împotriva Consiliului 

municipal Bălţi , intervenientul accesoriu societatea cu răspundere limitată 

„Amaliteia” privind anularea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 5/41 din 

29.06.2006 cu privire la transmiterea în locaţiune către SRL „Amaliteia” a 

complexul de clădiri şi construcţii din str. I. Franco, 48 cu suprafaţa totală de 

10124 m.p. pentru deschiderea combinatul de producere a cartonului; anularea 

deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 9/5 din 08.12.2006 cu privire la realizarea 

complexului de clădiri şi construcţii din str. I. Franco, 48 ca active nefolosite în 

procesul tehnologic; anularea parţială a deciziei Consiliului mun. Bălţi nr.5/31 şi 

anime pct. 1, anexa nr. 1, rubrica 15, din 27.09.2007 cu privire la transmiterea în 

arendă către SRL „Amaliteia” a terenul cu suprafaţa de 7876 m.p. din str. I. 

Franco, 48; declararea nulităţii contractului de locaţiune nr. 5/31 din 28.06.2006, 

încheiat între ÎM „DPEFL”, în persoana directorului Pelin V. şi SRL „Amaliteia", 

în persoana administratorului Şmulschii Ghenadie; declararea nulităţii contractului 

de vânzare-cumpărare din 04.06.2007, încheiat între Primăria mun. Bălţi, în 



 

persoana primarului Panciuc V. şi SRL „Amaliteia”, în persoana administratorului 

Şmulschii Ghenadie; declararea nulităţii contractului de arendă a terenului de 

pămînt fără număr şi fără dată, înregistrat în registrul bunirilor imobile sub nr. 461 

la 25.10.2007 încheiat între Primăria mun. Bălţi, în persoana primarului Panciuc V. 

şi SRL „Amaliteia”, în persoana administratorului Şmulschii Ghenadie. 

Prin încheierea Curţii de Apel Bălţi din 01 decembrie  2010 a fost refuzat în 

primirea cererii de chemare în judecată a Procurorului Anticorupţie în interesele 

statului împotriva Consiliului municipal Bălţi, intervenientul accesoriu SC 

„Amaliteia” SRL privind contestarea actului administrativ. 

Astfel, la caz, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme 

de Justiţie reţine corectă concluzia privind refuzul în primirea cererii depus de 

către Procurorul Anticorupţie în interesele statului deoarece: 

În conformitate cu art. 71 CPC „Procurorul este în drept să adreseze în 

judecată o acţiune sau o cerere în apărarea drepturilor şi intereselor statului şi ale 

societăţii ce ţin de: formarea şi executarea bugetului; protecţia proprietăţii aflate în 

posesiunea exclusivă a statului; recuperarea prejudiciului cauzat statului; rezilierea 

contractului care lezează statul în interesele lui; perceperea unei sume în beneficiul 

agenţilor economici în al căror capital statutar statul are cotă-parte; declararea, în 

condiţiile legii, a actelor normative ale autorităţilor publice, ale altor organe şi 

organizaţii, ale persoanelor oficiale sau funcţionarilor publici ca fiind nule; 

perceperea în beneficiul statului a bunurilor dobândite ilicit;  anularea 

înregistrării şi lichidarea persoanei juridice în cazul încălcării 

modului stabilit de constituire, precum şi urmărirea veniturilor ei ilicite; protecţia 

mediului înconjurător;  alte cazuri prevăzute de lege sau  acţiunea în apărare a 

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime numai la cererea scrisă a persoanei 

interesate dacă aceasta nu se poate adresa în judecată personal din cauză de 

sănătate, vîrstă înaintată, incapabilitate sau din alte motive întemeiate, iar acţiunea 

în apărarea intereselor persoanei incapabile poate fi înaintată de procuror indiferent 

de existenţa cererii persoanei interesate sau a reprezentantului ei legal. În cazurile 

prevăzute de lege, procurorul este în drept să se adreseze în judecată în apărarea 

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unui număr nelimitat de 

persoane.” 

Prin urmare, în situaţia în speţă procurorul a înaintat acţiunea în interesele 

statului dar în calitate de reclamant a indicat Cancelaria de Stat Oficiul Teritorial 

Bălţi fără a indica care anume drepturi şi interesele prevăzute de lege ale statului 

sau a Cancelariei de Stat Oficiul Teritorial Bălţi sînt încălcate. 

Astfel, în conformitate cu art. 5 lit. b) al Legii contenciosului administrativ 

sunt  subiecţi cu drept de sesizare în contenciosul administrativ  Guvernul, 

Cancelaria de Stat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, preşedintele raionului şi 

primarul – în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, respective 

Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat este în drept să sesizeze instanţa de 

contencios administrativ. 

Conform art.64 alin.(l) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, controlul obligatoriu a actelor autorităţilor 

administraţiei publice locale se efectuează de Oficiul teritorial al Cancelariei de 

Stat. 



 

Potrivit art.69 alin.(l) din Legea enunţată, în cazul în care consideră că actul 

poate avea consecinţe grave, în scopul prevenirii unei pagube iminente, oficiul 

teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza direct instanţa de contencios 

administrativ după primirea actului pe care îl consideră ilegal, înştiinţând de îndată 

autoritatea locală emitentă. 

Mai mult ca atît din materialele dosarului s-a stabilit că obiectul acţiunii 

constituie acte de gestiune emise de autoritatea publică locală, în legătură cu 

administrarea şi folosirea bunurilor imobile şi mobile proprietatea publică a unităţii 

administrativ - teritoriale  şi ca urmare interesele statului prin actele contestate nu 

sunt lezate în nici un mod.  

Prin prisma normelor citate, instanţa reţine că exercitarea controlului 

legalităţii actelor administrative este pusă în sarcina oficiului teritorial al 

Cancelariei de Stat, care este subiect de drept cu capacitate procesuală deplină, iar 

înaintarea unei acţiuni în interesele ultimului de către Procuratura Anticorupţie nu 

este oportună şi necesară. 

Astfel, în conformitate cu art. 169 al.(l) lit.c) CPC, judecătorul refuză să 

primească cererea de chemare în judecată, dacă aceasta este depusă de un organ, 

organizaţie sau o persoană în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime 

ale unei alte persoane fără ca prezentul cod sau o altă lege să le delege dreptul 

adresării în judecată în acest scop. 

În astfel de împrejurării, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie consideră concluzia primei instanţe privind refuzarea în 

primirea cererii -justă, avînd la bază cumulul dovezilor administrate în cadrul 

dezbaterilor judiciare, cărora le-a fost dată o apreciere juridică cuvenită. 

Din considerentele menţionate şi avind în vedere faptul că încheierea primei 

instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de către recurent sunt 

neîntemeiate , Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi  a menţine încheierea primei 

instanţe. 

În conformitate cu art. 427 lit. a), art. 419 CPC, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e: 

Se respinge recursul declarat de Procurorul Anticorupţie în interesele statului. 

Se menţine încheierii Curţi de Apel Bălţi din 01 decembrie  2010  în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Procurorul Anticorupţie în 

interesele statului împotriva Consiliului municipal Bălţi , intervenientul accesoriu 

societatea cu răspundere limitată „Amaliteia” privind contestarea actului 

administrativ. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

Preşedintele şedinţei                                              Nina Cernat           

Judecătorii                                            

                                                                             Valeriu Arhip     

                                                                             Svetlana Filincova 


