Proiectul „Audieri publice pentru Chișinău 2.0”
Sectorul de intervenție: Reforma Administrației Publice

Politica publică (proiect)
Modernizarea sistemului de licitare publică prin
reglementarea strictă a mecanismului
de reglementare și condiționare a exploatării
și/sau utilizării bunului public după înstrăinare
Autor: Victor Chironda

Această publicație este realizată în cadrul Proiectului ”Audieri Publice pentru Chișinău”
implementat în cadrului unui grant oferit de Fundația pentru o Societatea Deschisă
(FOSI) în cooperare cu Programul Open Society Eurasia Program. Opiniile exprimate în
cadrul publicației aparțin autorului.

Polit ică Publ ică: De zvol tar ea urba nă s usten abi l ă și crește rea veni t uri l or î n bu get ul m uni ci pal
prin eficientizarea sistemului de licitație a patrimoniului mun. C hișinău

INTRODUCERE
În Republica Moldova dreptul de proprietate publică, la fel ca și dreptul de proprietate
privată, este un drept garantat de stat. Iar proprietatea publică, asemeni proprietății
private, este inviolabilă, apărată de stat și lege, inclusiv de normele Constituției
Republicii Moldova (art. art. 9, 109, 126, 124).
Deși realitățile juridice actuale obligă autoritățile administrației publice locale să
asigure administrarea și folosirea bunurilor de proprietate publică (BPP) în cel mai
eficient mod, având în vedere interesul comunităților locale, în cazul municipiului
Chișinău, acestea nu sunt administrate și folosite în cel mai eficient mod.
Principalele probleme în gestionarea BPP țin de carențe în evidență și inventariere,
de gestionare ineficientă, de lipsă de valorificare și de înstrăinare în defavoarea
bugetului și interesului public. Din aceste cauze veniturile la bugetul municipal au
serios de suferit iar orașul pierde un instrument eficient de dezvoltare.
Scopul acestei analize de politici publice este identificarea intervențiilor de reformă a
administrației publice municipale în vederea eficientizării gestionării patrimoniului
mun. Chișinău și implementarea unui sistem de licitație a patrimoniului funciar și
imobiliar public din oraș pentru creșterea veniturilor în bugetul municipal.
Această analiză se adresează:






Primăriei municipiului Chișinău-pentru transparentizare, responsabilizare și
eficientizare;
Locuitorilor municipiului Chișinău-pentru informare și implicare;
Agenților economici și investitorilor străini-pentru îmbunătățirea mediului de
afaceri din oraș;
Societății civile;
Funcționarilor Primăriei.
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METODOLOGIE
În cadrul realizării acestei analize de politici publice, a fost luat în considerație cadrul
legal primar și secundar în vigoare care vizează organizarea, gestionarea și
înstrăinarea proprietății publice în Republica Moldova.
De asemenea au fost consultate și o serie de documente relevante ale autorităților
publice centrale, și acte emise de instituțiile Primăriei mun. Chișinău și ale Consiliului
Municipal, printre care:
- Analiza funcțională a autorităților publice locale ale mun. Chișinău (2008)
- Planul de dezvoltare instituțională a primăriei mun. Chișinău 2011-2015 (elaborat
de CPM Consulting Group Letonia),
- Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților
publice din mun. Chișinău pe anii 2014-2015și 2012 efectuat de Curtea de Conturi,
- Evaluarea impactului corupției asupra bunei guvernări a mun. Chișinău (elaborat de
Centrul Analitici Independent Expert-Grup și CNA),
- Planul de măsuri anti-criză şi stabilizare economică al mun. Chișinău 2010-2012,
- Regulamentele de funcționare ale următoarelor direcții din cadrul Primăriei:
 Direcția generală economie, reforme și relații patrimoniale (DGERRP),
 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare(DGAURF),
 Direcția management financiar (DMF),
- Regulamentul cu privire la gestionarea resurselor funciare ale mun. Chișinău.
- Regulamentul cu privire la licitațiile funciare.
Pentru acumularea datelor și informației adiționale care au fundamentat propunerea
de Politicii Publice au fost efectuate o serie de interviuri cu funcționarii Primăriei,
consilieri municipali și experți independenți relevanți.
De asemenea, au fost consultate o serie de documente strategice elaborate de
autoritățile orașelor Boston (SUA), New Orlean (SUA), Bruxelles (Belgia), Viena
(Austria).
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DESCRIEREA PROBLEMEI
Pe parcursul ultimului deceniu orașul Chișinău a avut o dezvoltare dinamică,
alimentată de mai mulți factori: migrația din mediul rural spre mediul urban,
insuficiența și învechirea fondului locativ existent, investițiile externe și cele rezultate
din remitențe.
Aceștia și alți factori au determinat un ”boom” al construcțiilor în oraș. Sute de clădiri
cu destinație locativă și comercială au apărut în zonele centrale ale Chișinăului și au
schimbat definitiv landscape-ul urban. Deși acest fenomen este unul pozitiv în sine,
el are o serie de aspecte negative, care afectează dezvoltarea orașului pe termen
lung.
În primul rând această dezvoltare are un caracter absolut neplanificat și haotic. Cele
mai dese ori ea nu se încadrează sau chiar vine în contradicție cu documentele
principale de dezvoltare urbană precum Planul de Amenajare a Teritoriului
municipiului Chișinău (PAT), Planul Urbanistic General (PUG), Planul Urbanistic
Zonal al Centrului Orașului Chișinău (PUZ Centru) sau Regulamentul local de
urbanism al or. Chișinău.
În majoritatea cazurilor, planificarea și construcția noilor blocuri locative sau
comerciale are loc în pofida destinației terenului, cu încălcarea regimului de înălțime
și funcționare prestabilite pentru zona respectivă, fără o integrare adecvată a
obiectului în structura urbană existentă, fără organizarea parcărilor subterane, fără
amenajarea teritoriului adiacent și fără dezvoltarea rețelelor și a căilor de acces.
Sunt frecvente cazurile de apariție a conflictelor dintre dezvoltator și locuitorii din
vecinătatea șantierului și societatea civilă, cazurile de începere a lucrărilor de
construcție cu documentația permisivă incompletă, cazurile de necorespundere a
construcției cu documentația de proiect sau modificarea post-factum a proiectului.
În consecință, orașul cunoaște o dezvoltare neechilibrată și nesustenabilă.
Principalele probleme generate de o astfel de dezvoltare sunt suprasolicitarea
infrastructurii de transport, ambuteiajele și poluare excesivă a mediului, degradarea
infrastructurii pietonale, a spațiilor publice și a spațiilor verzi, gentrificarea și
supraagrlomerarea unor zone și subdezvoltarea altora.
O altă problemă majoră identificată în acest studiu ține de resursele financiare
insuficiente. Dezvoltarea orașului Chișinău depinde direct de resursele financiare de
care dispune municipalitatea. La etapa actuală, capitala Republicii Moldova se
confruntă cu probleme financiare majore, fapt care reduce semnificativ potențialul de
dezvoltare și generează o stare continuă de stagnare.
Cu fiecare an, deficitul bugetar al Chișinăului este tot mai mare, atîngînd suma de
290 milioane de lei în anul 2018, ceea ce constituie peste 7,7% din bugetul total de
3,75 miliarde lei.
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O sursă de acoperire a deficitului bugetar constituie mijloacele financiare obținute din
înstrăinarea patrimoniului funciar și imobiliar municipal 1. Însă examinarea bugetelor
municipale pentru perioada 2010-2018 constată că procentul încasărilor la buget în
urma înstrăinării bunurilor și terenurilor din proprietate municipală constituie mai puțin
de 1% din totalul veniturilor. În timp ce în orașele cu un sistem de licitație publică
transparent și eficient, această rată poate constitui între 5% și 30% din venituri.
O serie de studii efectuate de mediul de experți (IDIS ”Viitorul”, ”Expert-Grup”)2 dar și
rapoartele consecutive ale instituțiilor de stat (Curtea de Conturi a RM) constată un
management defectuos și ineficient al patrimoniului funciar și imobiliar. Iar mai multe
investigații jurnalistice 3 reflectă existența diferitor scheme ilegale 4 de înstrăinare a
acestui patrimoniu în detrimentul bugetului și interesului public.
În rezultat, municipalitatea posedă un patrimoniu care nu aduce profit, înstrăinează
patrimoniul în defavoarea bugetului public și nu reglementează utilizarea ulterioară a
acestuia, fapt care creează premise favorabile pentru agravarea primei probleme, a
dezvoltării neplanificate.
Prezenta propunere de politica publică, realizată în cadrul Proiectului “Audieri publice
pentru Chișinău”, care este implementat de Institutul pentru Politici și Reforme
Europene (IPRE), cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI), își
propune să examineze modalitatea de înstrăinare a proprietăților municipiului
Chișinău, prin identificarea și sintetizarea problemelor specifice, cum ar fi:
1. Lipsa unui instrument eficient de licitare a patrimoniului funciar și
imobiliar al mun. Chișinău.
2. Lipsa unui sistem eficient de evidență și management al patrimoniului
funciar și imobiliar la nivelul Primăriei mun. Chișinău.
3. Lipsa unei strategii și a unui plan comprehensiv de înstrăinare a
patrimoniului municipal.
4. Lipsa transparenței decizionale în procesul de înstrăinare a patrimoniului
municipal.

1

https://adevarul.ro/moldova/economie/chisinaul-buget-aprobat-2018-deficitul-bugetar-290-milioane-lei1_5a3d04ced7af743f8d9d3bb1/index.html
2

https://www.expertgrup.org/media/k2/attachments/Evaluarea_impactului_corupyiei_asupra_bunei_guvernIri_a_municipiului_ChiuinIu.pdf
3

https://www.anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/cum-se-pierd-terenurile-publice-din-chisinauafacerea-terenuri-pentru-familii-nou-create
4

https://www.ziarulnational.md/negot-cu-terenuri-publice/
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ÎNSTRĂINAREA PATRIMONIULUI
În lipsa unei viziuni privind privatizarea și darea în locațiune a patrimoniului municipal
acțiunile de arendă, locațiune, vânzare, privatizare a proprietăților municipale au un
caracter neplanificat, haotic și spontan, fiind promovate la inițiativa și în interes privat
și în detrimentul interesului public.
Acest fenomen își manifestă impactul pe două dimensiuni:
Prima dimensiune ține de reglementarea utilizării bunurilor publice date în locațiune
sau privatizate și are cel mai nefavorabil impact în cazul patrimoniului funciar.
În lipsa oricăror condiții impuse de municipalitate la înstrăinarea patrimoniului public,
agenții privați își rezervează dreptul de a gestiona aceste bunuri după bunul lor plac.
În rezultat, sunt frecvente cazurile folosirii acestor bunuri în contradicție cu destinația
lor sau cu încălcarea/modificarea prevederilor documentelor de planificare urbană
(PAT, PUG, PUZ).
Conform evaluărilor experților5, în perioada 2007-2016, peste 2,6 mln. m2 de spații
locative au fost ”localizate” în zonele construcțiilor existente. Deși conform
prevederilor Planului Urbanistic General, urmau să fie amplasate în țesuturile urbane
existente nu mai mult de 400 mii m2 de blocuri locative. Din 2016 până la data
întocmirii acestui studiu (Septembrie 2018) aceste suprafețe s-au mărit, în urma
finisării a noi blocuri locative.
În același timp, circa 600 hectare de terenurile libere, cu un potențial de peste 2,5
mln. m2 propuse în PUG spre valorificare pentru zone rezidențiale noi au rămas
nevalorificate iar principalele obiective de infrastructură rutieră prevăzute în PUG nici
nu au fost inițiate (extinderea străzii Studenților până la Mircea cel Bătrân și
extinderea străzii Albișoara până la Calea Ieșilor).
De asemenea, pe hârtie au rămas și planurile de redislocarea entităților industriale
poluante din centrul orașului. La fel ca și obiectivul de extindere a spațiilor verzi cu 55
hectare (pentru parcuri) și 31 hectare (pentru păduri), situația spațiilor verzi devenind
chiar mai deplorabilă.
Această diferență radicală dintre planurile de dezvoltare ale orașului și dezvoltarea
reală se datorează în mare parte fenomenului înstrăinării terenurilor din proprietate
publică municipală în rezultatul diferitor procedee semilegale de preluare a
terenurilor, care reușesc datorită managementului defectuos al patrimoniului funciar
de către Primărie.
5

http://agora.md/stiri/17523/oleg-cernei-5-esecuri-in-realizarea-prevederilor-planului-urbanistic-general-alchisinaului--dupa-9-ani-de-la-aprobare
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Conform studiului realizat de Centrul Național Anticorupție 6, dobândirea terenurilor
sau a unor bunuri imobile din patrimoniul public municipal are loc prin mai multe
metode frauduloase precum: atribuirea frauduloasă a dreptului de proprietar asupra
terenurilor repartizate cu titlu gratuit, acordarea abuzivă în arendă a bunurilor
imobiliare pe un termen îndelungat, neîntreprinderea măsurilor de rigoare ce
privește rezilierea unor contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor de pământ,
mituirea funcționarilor pentru eliberarea documentelor necesare pentru privatizarea
bunurilor imobiliare și multe altele.
Conform acestui raport, majoritatea suprafețelor privatizate în acest mod se află în
zona centrală a orașului, în perimetrul străzilor Ismail, Columna, Lazo, Kogălniceanu
sau în zonele rezidențiale populare din sectoarele Botanica, Râșcani sau Telecentru.
Nu este o coincidență faptul că anume în aceste zone în ultimii ani au fost construite
zeci de blocuri locative și centre de oficii, în totală contradicție cu prevederile PAT și
PUG.
Cea mai des folosită metodă pentru ocolirea prevederilor planurilor de dezvoltare
urbană este elaborarea și aprobarea în CMC a noilor Planuri Urbanistice de Zonale
(PUZ) care permit derogarea de la PAT și PUG și legiferează modificările de care are
nevoie dezvoltatorul pentru construcția obiectului dorit: limitele zonării, destinația
terenului, codul zonei, regimul de înălțime.
Acest fenomen are la origine faptul că municipalitatea nu are un mecanism clar de
înstrăinare a terenurilor publice de domeniu privat și nu condiționează sau
reglementează în nici un fel utilizarea terenurilor după darea în arendă sau
privatizare.
A doua dimensiune problematică a înstrăinării patrimoniului constă în acumularea
veniturilor la bugetul municipal.
Potrivit noțiunii din Legea nr. 1217, prin deetatizarea proprietății publice se înțelege
activitatea, care include transmiterea patrimoniului public în proprietate privată
(privatizare), precum și transmiterea în concesiune, administrare fiduciară,
transmiterea ÎS în proprietatea UAT, alte activități orientate spre diminuarea
participării statului la administrarea proprietății.
Deși Legea 436, privind Administrația Publică Locală, prevede expres că
”Înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locațiune a bunurilor proprietate

6

Studiu analitic privind fenomenul corupției în administrația publică locală din Republica Moldova, Direcția
Analitică, Centrul Național Anticorupție. https://www.cna.md/public/files/studiu_apl.pdf
7

http://lex.justice.md/md/324100/
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a unității administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile
legii, cu excepţia cazurilor stabilite expres prin lege.”, din cauza lipsei unui instrument
clar de licitație a bunurilor de proprietate publică, municipalitatea eșuează în
obținerea unui preț avantajos, de piață, în urma acestui proces. În cel mai bun caz
prețurile bunurilor reflectă valoarea normativă a acestora care este mult mai mică
decât prețul de piață. În cel mai rău caz, municipalitatea pur și simplu pierde bunul în
rezultatul unor scheme de corupție.
Conform studiului publicat în 2015 de către CNA 8 , privind fenomenul corupției în
administrația publică locală din Republica Moldova, prețul chiriei și prețul de vânzare
a imobililor proprietate municipală diferă radical de prețul de piață, prin ce sunt
prejudiciate interesele publice. CNA subliniază faptul că ”cu cât mai mare este
decalajul dintre prețul de piață și prețul stabilit de comisie la privatizare sau locațiune,
cu atât mai mult este posibilă existența unor factori de corupție la adoptarea
deciziilor.”
Conform estimărilor experților Centrului Analitic Independent EXPERT-GRUP, în
cadrul proiectului ”La punct” 9, doar pe parcursul ultimilor 5 ani, Municipiul Chișinău a
înstrăinat 57 de loturi de teren cu o suprafață totală de circa 239 hectare, dintre care
219 hectare au fost vândute la preț normativ, care e mult mai mic decât prețul de
piață. Iar pierderile financiare suferite de municipalitate din cauza înstrăinării
ineficiente a terenurilor în ultimii 6 ani depășesc 300 milioane lei.
Conform constatărilor Curții de Conturi, AAPL continuă practica defectuoasă de
privatizare și atribuire a bunurilor în arendă sau locațiune cu evitarea procedurilor de
licitații sau concursuri10.
”Auditul a stabilit că în mun. Chișinău majoritatea terenurilor destinate pentru
construcție sunt date în arendă și nu sunt comercializate prin licitație. Această
situație, economic, nu este justificată deoarece, la expirarea contractului de arendă,
proprietarul acestuia nu-l va mai putea utiliza în alt scop, pe acesta existând deja
construcții proprietate privată a altor persoane, și nu-l va putea da în arendă altor
persoane decât celor ce au efectuat construcția. Ulterior, după darea în exploatare a
construcțiilor, unele terenuri sunt privatizate aplicându-se coeficienți de diminuare a
prețurilor pentru terenurile aferente. Prin urmare, cazurile descrise în continuare ne

8

Studiu analitic privind fenomenul corupției în administrația publică locală din Republica Moldova, Direcția
Analitică, Centrul Național Anticorupție. https://www.cna.md/public/files/studiu_apl.pdf
9

http://lapunct.md/despre-proiect/

10

http://www.ccrm.md/3549-1-auditul-conformitatii-gestionarii-patrimoniului-public-in-municipiul-chisinau
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permit să concluzionăm despre gestiunea ineficientă a acestor terenuri.” Raport al
Curții de Conturi a RM, aprobat prin Hotărârea CC nr.2 din 13 februarie 2018.
Practica privatizării bunurilor imobile și terenurilor din proprietate publică municipală
prin intermediul perfectării inițiale a unui contract de locațiune sau arendă este
constatată și de către CNA11:
”Astfel, darea în locațiune a spațiilor municipale are loc fără organizarea licitațiilor
publice, nefiind asigurată egalitatea tuturor doritorilor de a obține dreptul la locațiune
ca rezultat, nu se încasează un venit maxim pentru locațiunea bunurilor imobile, fiind
prejudiciat bugetul municipal. Sub pretextul activității unor asociații obștești, uniuni de
creație etc. Sunt închiriate la prețuri derizorii diferite încăperi, care ulterior sunt
privatizate și vândute. Procesul de privatizare a încăperilor nelocuibile fără
organizarea licitațiilor publice, este contrară prevederilor art. 77 pct.5 al Legii privind
administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006.” Direcția Analitică, Centrul
Național Anticorupție, 2015.
Conform evaluărilor CNA, încălcările admise la atribuirea terenurilor, numai în
perioada 2013-2015, a condus la prejudicierea bugetului municipal cu circa 235
milioane lei.
Conform estimărilor12, din cauza necolectării impozitelor și taxelor de arendă pentru
bunurile publice, acaparării ilicite a terenurilor, utilizării bunurilor publice neconform
destinației, privatizarea prin arendă și alte practici ineficiente de gestionare a
bunurilor publice, municipalitatea pierde anual circa 10 milioane lei. Iar în rezultatul
înstrăinării bunurilor publice prin procese de judecată, municipiul Chișinău pierde
anual peste 100 milioane lei.
Prin urmare, procesul de înstrăinare a patrimoniului public în condițiile actuale
afectează dublu dezvoltarea orașului. Pe de o parte stimulează construcția clădirilor
locative și comerciale contrar prevederilor documentelor principale de planificare
urbană, fapt care duce la supraaglomerarea unor zone urbane centrale,
suprasolicitarea rețelelor și a infrastructurii de transport, congestionarea traficului,
degradarea și reducerea suprafețelor spațiilor verzi și poluarea aerului. În rezultat,
are loc dezvoltarea neechilibrată și nesustenabilă a orașului.

11

Studiu analitic privind fenomenul corupției în administrația publică locală din Republica Moldova, Direcția
Analitică, Centrul Național Anticorupție. https://www.cna.md/public/files/studiu_apl.pdf
12

http://lapunct.md/despre-proiect/
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Pe de altă parte, municipalitatea, deși înstrăinează imobile și terenuri, nu obține profit
nici în plan financiar și nici în plan de atragere a investițiilor și dezvoltării economice a
orașului.
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ORGANIZAREA LICITAȚIILOR
La etapa actuală, procesul de organizare a licitațiilor de privatizare și dare în
locațiune a bunurilor publice municipale este reglementat prin 3 documente:
1. Regulamentului cu privire la vânzarea prin licitaţie a încăperilor nelocuibile,
proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Chişinău13.
2. Regulamentului privind licitaţiile pentru obţinerea dreptului de locaţiune a
încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă, proprietatea autorităţii publice
locale a municipiului Chişinău14.
3. Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu
strigare în municipiul Chișinău15.
În urma analizei acestor documente, au fost constatate următoarele probleme:
1. Regulamentele de organizare a licitațiilor nu prevăd consecutivitatea
etapelor procesului de scoatere a licitației unui bun public și nici argumentarea
scoaterii un bun public concret spre licitare de procesul organizării licitațiilor.
Spre exemplu, Regulamentul cu privire la vânzarea prin licitaţie a încăperilor
nelociubile, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului
Chişinău, prevede în punctul 1.8 că ”Lista încăperilor care urmează a fi expuse la
licitaţii va fi înaintată spre aprobare Primarului general al municipiului Chişinău.
Perfectarea și actualizarea listei ţine de competenţa Direcţiei generale economie,
reforme şi relaţii patrimoniale.” Nu este clar în baza căror principii DGERRP
elaborează aceste liste și dacă Direcția este obligată să argumenteze includerea
fiecărui obiect în parte în aceste liste și nu este clar cu Primarul General poate
verifica veridicitatea acestor liste.
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în
municipiul Chișinău prevede, în punctul 9. că ” Direcția funciară a Direcției generale
arhitectură, urbanism și relații funciare elaborează și propune spre examinare CMC
proiectul de decizie privind vânzarea-cumpărarea sau arendarea terenurilor la licitația
funciară”. Nu este clar cum apare inițiativa de înaintare a unui teren concret spre
privatizare și nu se menționează necesitatea argumentării acestei decizii.
Iar Regulamentul privind licitaţiile pentru obţinerea dreptului de locaţiune a încăperilor
cu altă destinaţie decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a
13

https://www.chisinau.md/public/files/anul_2017/regulamente/regul_vinzarii_prin_licitatie.pdf

14

https://www.chisinau.md/public/files/anul_2017/regulamente/Regulamentul_licitatiilor_2016.pdf

15

https://www.chisinau.md/doc.php?l=ro&idc=511&id=16260&t=/Regulamente/REGULAMENTUL-privindorganizarea-i-desfaurarea-licitatiilor-funciare-cu-strigare-in-municipiul-Chiinau
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municipiului Chişinău în genere nu menționează cine selectează obiectele de dare în
locațiune, menționând doar, la punctul 1.10. că ”Bunurile aflate în gestiunea
instituțiilor bugetare pot fi date în locaţiune doar cu acordul autorităţii în subordinea
căreia se află instituţia. Bunurile aflate în gestiunea întreprinderilor municipale pot fi
date în locaţiune la decizia consiliului de administrare doar cu acordul autorităţii ce
exercită funcţia de fondator al întreprinderii. Bunurile neutilizate ale societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar public pot fi date în locaţiune la decizia
consiliului societăţii, doar cu acordul autorităţii ce administrează pachetul de acţiuni
sau cota socială publică din societatea corespunzătoare.” Sintagma ”pot fi date” este
una evazivă și lasă loc de interpretare.
2. Responsabilitatea pentru organizarea licitațiilor cât și pentru asigurarea
corectitudinii înstrăinării bunurilor publice este pusă pe umerii unor Comisii
create exclusiv cu acest scop.
Astfel Regulamentul cu privire la vânzarea prin licitaţie a încăperilor nelocuibile,
proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Chişinău, prevede,
în punctul 2.6 că ”Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor va avea loc sub
supravegherea şi participarea Comisiei pentru supravegherea corectitudinii
desfăşurării licitaţiilor pentru vânzarea încăperilor cu destinaţie nelocuibilă,
proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Chişinău”. Iar
punctul 2.7 prevede că componența nominală a acestei Comisii ”este desemnată de
CMC și să este compusă din 11 membri permanenţi – reprezentanţi ai Consiliului
municipal Chişinău, ai Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale,
Direcţiei generale finanţe, Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare,
Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare, Direcţiei asistenţă juridică. La
necesitate, cu vot consultativ, va fi antrenat şi reprezentantul Inspectoratului fiscal din
mun. Chişinău.”
Regulamentul privind licitaţiile pentru obţinerea dreptului de locaţiune a încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă, proprietatea autorităţii publice locale a municipiului
Chişinău prevede, în punctul 2.1, că ”Consiliul municipal Chişinău desemnează şi
aprobă prin decizia sa componenţa Comisiei pentru supravegherea corectitudinii
desfăşurării licitaţiilor de obţinere a dreptului de locaţiune a încăperilor cu altă
destinaţie decât cea locativă, proprietatea autorităţii publice locale a municipiului
Chişinău, compusă din 11 membri permanenţi – consilieri ai Consiliului municipal
Chişinău, şi reprezentanţii Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii
patrimoniale, Direcţiei generale finanţe, Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi
relaţii funciare, Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare, Direcţiei asistenţă
juridică, desemnaţi prin dispoziţie/ordin.”
Iar Regulamentul privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în
municipiul Chișinău prevede, în punctul 18, că ”Organizarea și desfășurarea licitațiilor
va avea loc la decizia, sub supravegherea și cu participarea directă a Comisiei de
licitație”. Conform punctelor 19 și 20, ”Componența nominală a Comisia de licitație
www.ipre.md
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este aprobată prin decizia CMC și aceasta este alcătuită din reprezentanți ai CMC,
Primăriei Chișinău, subdiviziunilor specializate, precum și experți independenți.”
Dincolo de faptul că pentru trei tipuri de licitație ale bunurilor publice sunt alcătuite trei
comisii diferite, însăși formarea și modificarea componenței acestor comisii este
complicată și poate tergiversa procesul de organizare a licitațiilor. În același timp,
transferarea atribuțiilor de organizare a procesului licitațiilor de la autoritatea
executivă către comisii interdepartamentale nu asigură o eficiență mai mare a
procesului gestiunii patrimoniului public, fapt demonstrat de constatările CNA, Curții
de Conturi și ale experților independenți.
3. Nu este clar stabilit mecanismul de reglementare și condiționare a
exploatării și/sau utilizării bunului public după înstrăinare.
Spre exemplu, Regulamentul cu privire la vânzarea prin licitaţie a încăperilor
nelocuibile, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului
Chişinău, prevede, în punctul 2.4, că ”Documentația bunului nelocuibil supus vânzării
va include: - dosarul cadastral, elaborat de către Oficiul cadastral teritorial Chişinău; actul de inspectare a încăperii/încăperilor nelocuibile; - raportul de evaluare, întocmit
în modul stabilit de legislaţie; - extrasul din Registrul bunurilor imobile ce confirmă
înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului. 3 - în caz de necesitate, actele
ce ţin de specificul încăperilor propuse spre licitare (coordonate cu gestionarii, etc.).
Regulamentul privind licitaţiile pentru obţinerea dreptului de locaţiune a încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă, proprietatea autorităţii publice locale a municipiului
Chişinău prevede, în punctul 2.4
și 2.6 că Comisia pentru supravegherea
corectitudinii desfăşurării licitaţiilor de obţinere a dreptului de locaţiune a încăperilor
cu altă destinaţie decât cea locativă are atribuția de ”examinare a dosarelor bunurilor
expuse la licitaţie, pregătite de organizator conform listei aprobate de Primarul
general al municipiului Chişinău”. De asemenea, conform punctului 2.6, b) această
Comisie trebuie să ”introducă în comunicatul informativ privind organizarea licitației
caracteristica încăperilor: adresa, amplasamentul, suprafaţa, reţelele inginereşti,
destinaţia funcţională care nu poate fi modificată pe durată valabilităţii contractului.”
Însă nu este clar cum această Comisie decide care sunt parametrii relevanți ale
încăperilor expuse spre licitație de locațiune și de unde ia această informație. Iar
dacă
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în
municipiul Chișinău prevede, în punctul 9, c) că ”Proiectul de decizie a CMC privind
vânzarea-cumpărarea sau arendarea terenurilor la licitația funciară conține date
privind scopul, durata contractului de arendare și alte condiții de folosire a terenului
expus la licitație pentru obținerea dreptului de arerndare a ternului.” Însă, conform
Regulamentului, aceste informații sunt incluse în dosarul bunului înaintat spre
înstrăinare de către Direcția Funciară, la etapa elaborării dosarului.

www.ipre.md

13

Polit ică Publ ică: De zvol tar ea urba nă s usten abi l ă și crește rea veni t uri l or î n bu get ul m uni ci pal
prin eficientizarea sistemului de licitație a patrimoniului mun. C hișinău

Punctul 10 al aceluiași regulament prevede că ”Selectarea terenurilor, în scopul
expunerii acestora la licitație, va avea loc cu luarea în considerare a prevederilor
planului urbanistic general, zonal sau de detaliu și altei documentații de urbanism,
reflectată în planul (schemă) de încadrare, elaborat de Direcția Generală Arhitectură,
Urbanism și Relații Funciare.”
Nici unul dintre Regulamente nu prevede expres faptul că reglementările și condițiile
exploatării și/sau utilizării bunului public după înstrăinare trebuie să fie incluse în
contractele de vânzare-cumpărare sau dare în locațiune.
4. Stabilirea prețurilor pentru bunurile scoase la licitație nu este conectată la
prețurile de pe piața reală.
Nici unul dintre regulamentele analizate nu prevede evaluarea independentă a
bunurilor și stabilirea prețurilor de piață a acestora. Prețurile inițiale pentru bunurile
expuse la licitații sunt cele normative sau ”mai mari”.
Spre exemplu, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare
cu strigare în municipiul Chișinău prevede, în punctul 10, că ”prețul inițial de vînzarecumpărare a terenurilor la licitație în toate cazurile va fi mai mare decît prețul
normativ al pământului, elaborat în conformitate cu Metodologia calculării prețului
estimativ al terenurilor din intravilanul mun. Chișinău, aprobată prin decizia CMC
nr.3/24 din 02 aprilie 2013.”
Iar Regulamentul cu privire la vânzarea prin licitaţie a încăperilor nelocuibile,
proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Chişinău, prevede,
în punctul 2.10, c) că Comisia de Licitație are atribuția de ”reducere a prețului inițial
de vînzare cu 5 la sută după expunerea bunului la licitație de 2 ori, dar nu mai mic
decît prețul de piață indicat în actul de evaluare”. Însă, conform punctului 2.4, acest
act de evaluare este întocmit de către Direcția Generală Ecomnomie Reforme și
Relații Patrimoniale la perfectarea documentației bunului supus vînzării.
Astfel procesul evaluării prețului este separat de procesul organizării licitației. Nici
unul dintre regulamentele analizate nu prevede stabilirea prețurilor inițiale de vînzare
în baza unei evaluări independente.

Prin urmare, se constată faptul că, la etapa actuală, cadrul de reglementare a
organizării procesului de licitare a bunurilor publice nu este suficient de explicit. Acest
fapt lasă loc pentru manipularea datelor și informației privind bunurile publice, nu
asigură reglementarea utilizării bunurilor publice după înstrăinare și permite transferul
de responsabilitate de pe instituțiile municipale și funcționarii publici către structuri cu
responsabilitate colectivă (CMC, Comisii).

www.ipre.md
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DOMENII DE INTERVENȚIE CONEXE
Principalul domeniu de intervenție propus în acest document vizează sistemul de
licitație a patrimoniului public al municipiului Chișinău. Însă datorită caracterului
multimensional al subiectului abordat se impune intervenția pe mai multe direcții.
1.1.

EVIDENȚA PATRIMONIULUI

Una dintre carențele principale ale sistemului de management al patrimoniului
municipal ține inventarierea și evidența bunurilor de proprietate publică ale
municipiului Chișinău.
În anul 2010, Primăria Chișinău a elaborat Concepția Gestiunii resurselor Funciare în
orașul Chișinău 16 iar prin Decizia CMC nr. 11/2 din 23.09.2010 aceasta a fost
aprobată. Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare, cerinţele Planului Urbanistic General al oraşului Chişinău, aprobat în anul
2007 şi Regulamentul local de urbanism, aprobat în 2007. Concepţia are drept scop
valorificarea resurselor funciare, pentru creşterea bazei impozabile şi stimularea
investiţiilor în vederea asigurării realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă a
municipiului Chişinău.
În urma analizei acestui document am constatat că el oferă un cadru clar de
gestionare a patrimoniului funciar al orașului, identifică corect problemele existente și
propune soluții pertinente.
Însă la opt ani după adoptarea acestei Concepții, constatăm că municipalitatea nu a
ținut cont de prevederile ei și nici obiectivele propuse nu au fost realizate. Procesul
decizional nu a fost optimizat, managementului resurselor funciare nu a fost
consolidat și eficientizat iar resursele funciare proprietate municipală nu au fost
valorificate.

16

https://www.chisinau.md/public/files/Uploads/Conceptia_funciara_2010.2A5A9F440B3F463D8785D2086A7
D6C26.pdf
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FIGURA 1: OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE CONCEPȚIEI GESTIUNII RESURSELOR FUNCIARE ÎN ORAȘUL CHIȘINĂU.
SURSA: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, 2010.

În mun. Chișinău delimitarea masivă a terenurilor proprietate publică locală a fost
efectuată în anii 2013-2014, iar CMC a aprobat listele terenurilor proprietate
municipală17. Însă Curea de Conturi a RM, în urma unui audit efectuat în 2018 18, a
constat că că în aceste liste nu se conțin 33,9% din numărul de terenuri, ceea ce
constituie 28,9% suprafața mun. Chișinău, fapt care nu corespunde prevederilor
legale de formare a bunurilor imobile 19 și nu asigură transparența în evidența
terenurilor municipale și gestionarea eficientă a acestora
Acest Raportului Curții de Conturi, care reflectă concluziile auditului conformității
evidenței înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării
bunurilor imobile, constată următoarele:
”Delimitarea terenurilor în mun. Chișinău a fost una formală, cu derogări esențiale de
la situația în natură. Ca urmare, listele aprobate de către CMC nu sunt exhaustive și

Deciziile CMC nr.3/26 din 02.04.2013; nr.2/18-2 și nr.2/18-1 din 27.02.2014; nr.4/15 din 13.05.2014 și
nr.11/52 din 23.12.2014 „Despre delimitarea terenurilor proprietate municipală din sectoarele: Ciocana, Râşcani,
Buiucani, Centru și Botanica
17

18

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374907

Legea nr.354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (în continuare – Legea nr.354-XV
din 28.10.2004).
19
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veridice, nu asigură transparența în gestionarea proprietății municipale, fiind
necesară ajustarea acestora, ceea ce va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul
local.” Raport al Curții de Conturi a RM, aprobat prin Hotărârea CC nr.2 din 13
februarie 2018.
Lipsa unei informații complete și veridice privind fondul funciar gestionat creează
condiții favorabile pentru folosirea neautorizată a acestuia, fapt care afectează
realizarea veniturilor la buget iar delimitarea incompletă a terenurilor din proprietate
publică a a municipiului Chișinău permite înstrăinarea acestora în defavoarea
interesului public și neîncasarea integrală a plăților funciare.
De asemenea, municipiul Chișinău nu are, la etapa actuală, un inventar centralizat
al proprietăților municipalității. Acest fapt împiedică acumularea și publicarea tuturor
datelor privind regimul de proprietate și generează condiții favorabile pentru
înstrăinarea bunurilor de proprietate publică prin scheme de corupție.
Conform Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul
entităților publice din mun. Chișinău pe anii 2014-201520, neasigurarea drepturilor
patrimoniale asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău
face ca anual bugetul municipal să piardă sute de milioane de lei.
Raportul constată că autoritățile municipale nu au abordat sistemic administrarea
patrimoniului proprietate publică locală, fiind dispersată evidența și raportarea
patrimoniului și a plăților din proprietate.
Astfel, nu au fost aprobate listele patrimoniului (ne)pasibil de privatizare și cel pasibil
dării în arendă, locațiune, concesiune, fapt care a limitat transparența și
predictibilitatea procesului de administrare a patrimoniului public. Iar Consiliul
municipal Chișinău a tergiversat adoptarea deciziilor cu privire la gestionarea
bunurilor imobile fapt ce a dus la crearea relațiilor de arendă neoficializate, și la
pierderea potențialelor venituri în bugetul municipal.
Dincolo de pierderile pentru bugetul municipal este evident că fără o inventariere
exhaustivă și o evidență riguroasă a bunurilor proprietate publică municipală este
imposibilă și organizarea unui management eficient al acestora.
1.2.

20

MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI

http://www.ccrm.md/3549-1-auditul-conformitatii-gestionarii-patrimoniului-public-in-municipiul-chisinau
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Conform Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 21
administrarea proprietății publice este definită drept activitate ce ține de exercitarea și
modificarea dreptului de proprietate a statului și/sau a Unității AdministrativTeritoriale.
În sens larg noțiunea de administrare eficientă a proprietății include procesul de luare
a deciziilor în scopul maximizării prețului proprietății și a venitului potențial de pe
urma lui. Administrarea proprietății publice are același scop final, cu anumite excepții.
Însă analiza procesului și rezultatelor gestionării patrimoniului public al municipiului
Chișinău demonstrează că autoritățile locale eșuează sistematic în asigurarea unui
management eficient al bunurilor proprietate publică municipale. Rezultatele
verificărilor Curții de Conturi asupra regularității şi legalităţii gestionării
patrimoniului public reflectă ineficiența sistemului actual de management al
patrimoniului public, care se manifestă prin









Înregistrarea parțială la organul cadastral a dreptului de proprietate
asupra patrimoniului public municipal, fapt care determină riscul pierderii
acestui drept și al înstrăinării ilegale.
Lipsa unei evidențe a patrimoniului public, ceea ce condiționează raportarea
neveridică a situațiilor patrimoniale.
Lipsa monitorizării din partea APL ale mun. Chișinău a termenelor de
valabilitate a contractelor de locațiune încheiate de către instituțiile din
subordine, fapt care favorizează ocuparea ilegală a spațiilor clădirilor
proprietate municipală și necolectarea plăților pentru arendă și servicii
comunale.
Suprapunerea competențelor a mai multor direcții ale Primăriei privind
evidența și exploatarea patrimoniului municipiului, ceea ce generează o
birocrație excesivă și constituie un impediment major pentru atragerea
investițiilor.
Neînregistrarea în evidența contabilă a tranzacțiilor aferente administrării
patrimoniului public local.

Interviurile cu reprezentanții structurilor municipale relevante, efectuate în cadrul
acestui studiu confirmă constatările experților și a Curții de Conturi, care în repetate
rânduri au accentuat problema ineficienței sistemului de management al proprietății
publice de care dispune la moment Primăria Chișinău.
La moment, acest sistem este structurat astfel încât competențele de gestionare a
resurselor funciare municipale îi revin Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și

21

Lege Nr. 121
din
04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice.
http://lex.justice.md/md/324100/
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Relații Funciare (DGAURF) în timp ce gestionarea bunurilor imobile din proprietate
municipală îi revin Direcției generale economie reforme și relații patrimoniale
(DGERRP).
Însă funcțiile și competențele DGERRP 22 se suprapun cu cele ale Direcției
Management Financiar 23 (DMF) la capitolul asigurarea evidenței și gestionării
patrimoniului municipal, fapt care generează confuzie instituțională și birocrație
excesivă.
În același timp, Direcţia funciară, conform regulamentului DGAURF, are o
subordonare dublă: directorului general DGAURF care este și Arhitect-șef al orașului
şi Viceprimarului de ramură. Acest fapt a complicat esențial procedurile de
administrare a domeniului funciar. Procesele de dezvoltare a sistemului informațional
funciar nu corespund cu obiectivele DGAURF, care are ca scop şi prioritate
promovarea şi administrarea domeniului de urbanism.
O altă problemă de management ține de faptul că unele întreprinderi municipale și
unele Direcții Generale ale CMC au în gestiune patrimoniul municipalității, însă
fiecare structură are propriul său sistem de administrare a proprietății, precum și
propria sa practică de dare în arendă.
Conform Raportului de Audit al Curții de Conturi 24 , o astfel de organizare a
managementului patrimoniului municipal împiedică evidența, monitorizarea și
gestionarea eficientă a acestuia.

1.3.

TRANSPARENȚA ÎN GESTIONARE

Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998 25 stabilește că acesta
servește în calitate de sistem deschis de informare a participanților pieței bunurilor
imobile și autorităților publice, inclusiv a organelor fiscale iar transparența datelor
despre înregistrarea de stat a bunurilor imobile și drepturilor asupra acestora nu este
doar un drept la informație, ci unul din principiile fundamentale ale dreptului
cadastral.

22

https://chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=455&t=/Primaria/Directii/Directia-generala-economie-reformesi-relatii-patrimoniale
23

https://www.chisinau.md/public/files/anul_2015/regulamente/REGULAMENT_D._MANAGM_FINANCIAR.pdf
24

http://www.ccrm.md/3549-1-auditul-conformitatii-gestionarii-patrimoniului-public-in-municipiul-chisinau

25

http://lex.justice.md/md/311616/
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Aceasta înseamnă că nimeni nu poate îngrădi într-un fel sau altul dreptul cetățenilor,
dreptul persoanelor juridice, precum și dreptul statului/autorităților publice
(centrale/locale) la informația despre înregistrarea de stat a bunurilor imobile și
drepturilor asupra acestora ce se conține în cadastrul bunurilor imobile.
La categoria de bunuri imobile se referă:
1. terenurile;
2. clădirile și construcțiile solid legate de pământ;
3. apartamentele și alte încăperi izolate;
Dreptul de acces public la informația privind gestionarea, statutul juridic și parametrii
bunurilor imobiliare din patrimoniul public municipal, este egarantat și de legea
privind accesul la informație26.
Însă la etapa actuală, Primăria Chișinău nu dispune de un registru public complet
care să reflecte informația actualizată privind terenurile și imobilele proprietate
publică, statutul și parametrii bunurilor, reglementările și cerințele față de exploatarea
acestora, bunurile libere de locațiune și cele care sunt deja date în chirie cu indicarea
termenului de valabilitate a contractelor.
Acest fapt este menționat și în raportul CNA care recomandă:
”Sporirea transparenței proprietăților publice, deținute de o autoritate publică locală și
instituțiile subordonate, prin elaborare unor registre publice de clasificare și de
evidență a bunurilor funciare, mobile și imobile.” Direcția Analitică, Centrul Național
Anticorupție, 2015.
Deși în anul 2012 a fost lansată platforma web E-Urbanism27 - o bază de date online care oferea acces liber online la informația privind gestionarea resurselor
funciare în raza municipiului Chişinău, în anul 2016 aceasta a încetat să mai fie
activă. Municipalitatea a eșuat să asigure activitatea și dezvoltarea acestei platforme
și, în rezultat, accesul cetățenilor și agenților economici la informație de interes public
este limitat considerabil. Iar acest fapt constituie un impediment serios inclusiv pentru
atragerea investițiilor în oraș.

26

Legea privind accesul la informație nr.982-XIV din 11.05.2000

27

www.map.chisinau.md
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RECOMANDARE DE POLITICI PUBLICE :
Modernizarea sistemului de licitare publică prin reglementarea strictă a mecanismului
de reglementare și condiționare a exploatării și/sau utilizării bunului public după
înstrăinare.
Pentru eliminarea problemelor legate de colectarea parțială și ineficientă a veniturilor în
bugetul local în urma înstrăinării proprietății publice de domeniu privat se propune
introducerea sistemului de licitare publică în baza Regulamentului cu privire la vânzarea prin
licitaţie a încăperilor nelocuibile, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a
municipiului Chişinău 28 , Regulamentului privind licitaţiile pentru obţinerea dreptului de
locaţiune a încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă, proprietatea autorităţii publice
locale a municipiului Chişinău 29 și a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea
licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău30.
Conform Deciziei Comisiei de concurs pentru adjudecarea dreptului de organizator al
licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău din 11 ianuarie 2018, Agenţia
„Capitalimobil" SRL a fost desemnată drept organizator al licitaţiilor funciare cu strigare în
municipiul Chişinău31.
Însă la data întocmirii acestui studiu (Septembrie 2018) contractul între agentul economic şi
Primăria municipiului Chişinău nu a fost semnat, din cauza instabilității politice din cadrul
Primăriei și din suspiciuni de corupție.
Situația creată generează mai multe probleme, așa cum rezultatele concursului nu sunt
contestate, concursul nu este anulat dar nici contractul nu este semnat, ceea ce face
imposibilă și incertă orice tentativă de organizare de licitație.
Prin urmare, recomandăm soluționarea în regim de urgență a neclarităților legate de acest
concurs și definitivarea procesului implementării sistemului de licitare publică, bazat pe
concesionarea procesului de organizare a licitațiilor către mediul privat, deoarece
tergiversarea acestui proces lasă timp pentru organizarea noilor scheme de înstrăinare a
proprietății publice municipale în detrimentul bugetului municipal și a interesului public.
De asemenea, organizarea procesului licitației terenurilor nu ar trebui să se limiteze la
licitația în sine. Se recomandă îmbunătățirea Regulamentelor actuale prin preluarea
modelelor europene și americane de organizare a acestui proces, cum ar fi modelul orașului
New Orlean32, SUA, care constă în următoarele etape:

28 https://www.chisinau.md/public/files/anul_2017/regulamente/regul_vinzarii_prin_licitatie.pdf
29 https://www.chisinau.md/public/files/anul_2017/regulamente/Regulamentul_licitatiilor_2016.pdf
30 https://www.chisinau.md/doc.php?l=ro&idc=511&id=16260&t=/Regulamente/REGULAMENTULprivind-organizarea-i-desfaurarea-licitatiilor-funciare-cu-strigare-in-municipiul-Chiinau
31https://chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=20752&t=/Presa/Comunicate-depresa/Organizarea-licitatiilor-funciare-cu-strigare-in-municipiul-Chisinau
32
https://www.nola.gov/city-owned-property/
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Departamentul de Management al Proprietății Publice, în baza prevederilor documentelor de urbanism și
dezvoltare a teritoriului, stabilește propietățile publice pe care municipalitatea nu le utilizează și care pot
fi înstrăinate sau analizează posibilitatea de înstrăinare a unui bun public la solicitarea unui agent privat.

Terenul/imobilul apreciat ca pasibil de înstrăinare este prezentat către Comitetul Consultativ de
Planificare, pe lîngă Consiliul Municipal pentru analiză, comentarii, sugestii și reglementarea folosirii.

Proiectul de înstrăinare este remis către Departamentului de Planificare Urbană care poate aproba,
condiționa sau refuza organizarea licitației. La această etapă sunt puse condițiile și cerințele față de
exploatarea sau utilizarea ulterioară a bunului public.

Dacă Departamentul de Planificare Urbană acceptă proiectul, proprietatea respectivă este evaluată
pentru a determina prețul său de piață.

După determinarea valorii de piață, licitația bunului trebuie să fie aprobată de către Consiliul Municipal, în
baza unui proiect de decizie elaborat de către Departamentul de Management al Proprietății Publice, cu
descrierea detaliată a bunului și indicarea tuturor condițiilor de vînzare.

Dacă Decizia este votată, ea trebuie probată de către Primar, după care este stabilită data licitației și
publicat anunțul oficial în ziarul local, de trei ori într-o perioadă de 30 de zile.

După cel puțin 30 de zile de la semnarea deciziei de licitație de către Primar, are loc ședința de licitație în
incinta Primăriei. Licitația pornește de la prețul de piață și se desfășoară conform unui Regulament
prealabil aprobat de către Consiliul Municipal.

Cîștigătorul licitației este obligat să depoziteze 10% din suma ofertei cîștigătoare la Departamentul de
Management al Proprietății Publice în timp de o oră de la închiderea licitației. Acest depozit nu este
returnabil. Dacă depozitul nu este făcut în timpul indicat, proprietatea este cedată ofertantului care a
oferit al doilea cel mai mare preț.

Actul de vînzare-cumpărare este trimis către Deparatamentul Juridic pentru aprobare iar clauzele și
condițiile impuse de instituțiile Primăriei pentru utilizarea bunului vîndut devin parte a contractului.
Procedura de perfectare a cumpărării poate dura pînă la 120 de zile, în care cumpărătorul poate plăti
restul ofertei iar municipalitatea poate publica anunțul de vînzare-cumpărare.
FIGURA 1: ETAPELE PROCESULUI DE ÎNSTRĂINARE A TERENURILOR PUBLICE ÎN ORAȘUL NEW ORLEAN, SUA.
SURSA:NOLA.GOV
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O astfel de procedură de vânzare prin licitare a terenurilor municipale poate asigura
corectitudinea și legalitatea înstrăinării cât și asigură buna intenție a beneficiarului
privat la preluarea bunurilor publice. De asemenea, prin așa metodă, procesul de
înstrăinare a bunurilor publice poate deveni un instrument util și eficient de planificare
și dezvoltare urbană.
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MĂSURI SECUNDARE DE INTERVENȚIE

1. Elaborarea unei strategii și a unui plan comprehensiv de înstrăinare a
patrimoniului municipal cu reglementarea și condiționarea strictă a
utilizării ulterioare a fiecărui lot de teren.
În vederea stabilirii unui cadru și a unei viziuni clare ce ar sta la baza gestionării
patrimoniului public municipal se propune crearea Strategiei de Înstrăinare a
Patrimoniului Public de Domeniu Privat din Municipiul Chișinău în baza Concepției
Gestiunii resurselor Funciare în orașul Chișinău 33 , a Regulamentului privind
gestionarea resurselor funciare municipale34, a Planului de Amenajare a Teritoriului
mun. Chișinău și al Planului Urbanistic General, după modelul orașelor europene și
americane. Acest document este util și necesar din mai multe considerente.
În primul rând municipalitatea trebuie să aibă o viziune și o claritate în procesul de
gestiune a patrimoniului public. Fie că aceasta se rezumă la înstrăinarea totală sau
parțială a proprietății publice de domeniu privat sau decide că nu înstrăinează nici un
obiect, este important ca Primăria să aibă întocmite și publicate listele exhaustive ale
acestor imobile și terenuri. Acest lucru asigură condiții egale pentru toți potențialii
investitori și nu lasă obiecte din patrimoniul public în zona gri, când unele terenuri,
clădiri sau spații sunt disponibile doar pentru un anumit beneficiar.
În al doilea rând, procesul de înstrăinare a bunurilor imobile și terenurilor proprietate
publică trebuie să fie strâns legat de planurile de dezvoltare ale orașului și de starea
pieței imobiliare locale.
Spre exemplu, în orașul Boston, SUA, este pasibilă de înstrăinare doar proprietatea
publică ce poate fi supusă procesului de construcție 35 . Conform autorităților din
Boston, înainte de a scoate la licitație un imobil sau un teren, municipalitatea se
asigură că:
1. Piața imobiliară curentă va suporta construcția/dezvoltarea propusă.
2. Construcția propusă nu afectează interesele comunității cartierului respectiv.

33

https://www.chisinau.md/public/files/Uploads/Conceptia_funciara_2010.2A5A9F440B3F463D8785D2086A7D
6C26.pdf
34

Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale aprobat prin Decizia CMC Nr. 3/23 din 02
aprilie 2013.
35

https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/how-we-sell-citys-land-and-buildings
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Înainte de a vinde un teren sau un imobil, municipalitatea organizează consultări cu
rezidenții zonei respective. Iar sugestiile, comentariile și solicitările colectate de la
comunitate stau la baza elaborării cerințelor pentru Concursul de Propuneri de
Proiect.
Ulterior, municipalitatea anunță un concurs de Propuneri de Proiect de la dezvoltarori
(companii de construcții) pentru un spațiu anumit. Dezvoltatorii elaborează aceste
propuneri, ținând cont de ideile și nevoile comunității locale dar și de cerințele și
parametrii impuși de către municipalitate. La depunerea Propunerii de Proiect,
dezvoltatorul trebuie să prezinte dovada experienței în domeniul construcțiilor
urbane, dovada finanțării construcției și prețul propus pentru teren/imobil.
Pentru a evita situația menținerii în paragină a terenului/imobilului înstrăinat,
autoritățile din Boston impun limite stricte de timp pentru construcție și își rezervă
dreptul de a anula decizia de înstrăinare. În cazul cedării terenurilor în scopul
amenajării unui spațiu public sau a unei parcări, municipalitatea include în condițiile
înstrăinării clauza interzicerii oricărei construcții pe acel lot.
În majoritatea orașelor europene planificarea și construcția blocurilor/clădirilor
rezidențiale are loc doar în bază de concurs de proiecte organizat și coordonat de
municipalitate, indiferent de tipul de proprietate a terenului36.
Reglementarea strictă a utilizării proprietății publice înstrăinate și monitorizarea
ulterioară a corectitudinii utilizării acestora ar elimina motivația agenților privați de a
obține pe căi legale sau semilegale, terenuri și imobile. În rezultat, s-ar îmbunătăți
starea mediului investițional în domeniul construcțiilor, s-ar echilibra piața imobiliară
iar orașul ar obține un instrument eficient de dezvoltare sustenabilă.
2. Finalizarea procesului de înregistrare a patrimoniului municipal
Conform Concepției Gestiunii resurselor Funciare în orașul Chișinău, prevedea încă
în 2010, că toate terenurile din evidenţa cadastrală urmează să fie delimitate după
domeniul de proprietate, în conformitate cu clasificarea reglementată în Legea privind
terenurile proprietate publică şi delimitarea lor.
De asemenea, toate terenurile din domeniul public şi cel privat al mun. Chișinău
urmau să fie identificate şi înregistrate în registrul bunurilor imobile, în conformitate
cu Legea cadastrului bunurilor imobile.
Aceste măsuri ar puteau permite
administraţiei publice locale să-şi administreze eficient toate terenurile unităţii
administrativ-teritoriale.

36

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/
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Însă din discuțiile și interviurile realizate în cadrul acestei cercetări am constatat că
definitivarea procesului de deliminare, inventariere și înregistrare a patrimoniului
public municipal este o problemă care ține de capacitățile instituționale restrânse
(resurse umane, utilaj, soft, spațiu de stocare) ale municipalității pe de o parte, dar și
de sabotarea intenționată a acestui proces de către unii funcționari din cadrul
Primăriei.
Prin urmare, se recomandă finalizarea cît mai rapidă a procesului de delimitare,
inventariere și înregistrare a patrimoniului municipal și publicarea tuturor datelor
pentru acces liber.
3. Crearea și publicarea Registrului Proprietății Publice al mun. Chișinău.
Acesta este o măsură conexă la finalizarea procesului de înregistrare a patrimoniului
municipal și reiese din faptul că municipiul Chișinău nu deține un inventar
centralizat al proprietăților municipalității iar asta duce la pierderea a sute de
milioane de lei37 pentru bugetul municipal.
De asemenea, acest Registru este necesar pentru ducerea evidenței situației fiecărui
bun public municipal și pentru asigurarea bazei informaționale pentru platforma online.

4. Crearea Departamentului de Management al Proprietății Municipale.
În contextul constatărilor ineficienței sistemului actual de gestionare a patrimoniului
public municipal, se impune necesitatea reformării întregului aparat responsabil de
buna sa administrare.
Prin urmare, propunem crearea Departamentului de Management al Patrimoniului
Municipal (DMPM) prin:
1. Scoaterea Direcției Funciare din subordinea Direcției Generale Arhitectură,
Urbanism și Relații Funciare (DGAURF) și separarea clară a domeniilor de
planificare urbană și gestionare a patrimoniului funciar.
2. Lichidarea Direcției Generale Economie, Reforme și Relații Patrimoniale
(DGERRP) și comasarea responsabilităților acestei structuri cu cele ale
Direcției Funciare, așa cum gestionarea separată a clădirilor și construcțiilor
de gestionarea terenurilor este lipsită de sens și generează un management
defectuos al ambelor tipuri de proprietate municipală.

37

Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din mun.
Chișinău pe anii 2014-2015. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367142
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3. Separarea clară a domeniilor de activitate și a responsabilităților care țin de
evidența contabilă și raportarea financiară dintre noua entitate (DMPM) și
Direcția Management Financiar pentru evitarea dublării funcțiilor și a birocrației
excesive.
4. Subordonarea Departamentului de Management al Proprietății Municipale
viceprimarului responsabil de dezvoltarea economică a municipiului.
Un astfel de sistem de management ar corespunde practicilor europene în acest
domeniu, ar spori calitatea serviciilor publice prestate de municipalitate și ar permite
o gestionare mai eficientă a patrimoniului municipal.
5. Recuperarea și relansarea platformei web E-Urbanism.
Din informația acumulată în cadrul cercetării, am constatat că platforma web EUrbanism, lansată în 2012 cu suport extern, poate fi restabilită, așa cum baza de
date internă este păstrată și, la moment, este utilizată de către angajații Direcției
funciare.
De asemenea, am stabilit că posibilele costuri pentru restabilirii platformei web și
relansării sale în calitate sursă de informație privind statutul, starea, reglementările și
caracteristicile bunurilor din patrimoniul public municipal nu depășesc câteva zeci de
mii de lei.
Prin urmare, recomandăm reabilitarea și relansarea acestei platforme și updatarea
ei, conform modelului din orașul Boston, SUA. Acest model reprezintă o platformă
online ușor accesibilă38, care stochează informații despre toate terenurile, clădirile și
spațiile din oraș aflate în proprietate publică.
Oricine poate intra pe această platformă și poate găsi informație despre proiectele
aflate în dezvoltare cît și despre terenurile din oraș, în funcție de destinație, cartier
sau dimensiune.

38

https://buildinghousing.boston.gov/
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FIGURA 2: SCREENSHOT AL PLATFORMEI BUILDINGHOUSING.BOSTON.GOV.

FIGURA 3: SCREENSHOT AL PLATFORMEI BUILDINGHOUSING.BOSTON.GOV.

De asemenea, platforma respectivă reflectă informația la zi despre fiecare proiect de
construcție din oraș, prezentând date despre proiect, dezvoltator, timeline-ul lucrărilor
și datele de contact ale managerului de proiect.
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FIGURA 4: SCREENSHOT AL PLATFORMEI BUILDINGHOUSING.BOSTON.GOV.

Reimplementarea unei astfel de platforme este necesară atât pentru asigurarea
transparenței în procesul gestiunii patrimoniului public municipal cât și pentru
întreținerea și perfectarea permanentă a evidenței proprietății publice din oraș.
De asemenea, acest instrument este util pentru arhitecți, constructori, dezvoltatori
imobiliari
sau
investitori care pot accesa baza de date geo-spaţiale a
municipiului Chişinău, regimul funciar al oricărui teren din raza municipiului
(proprietate, posibilități de construcţie, destinaţia terenului, parametrii urbanistici de
bază) și pot consulta Planul Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism,
riscuri naturale (alunecări de teren, zone inundabile, zone seismice), hotarele
Centrului Istoric şi monumentele de arhitectură.

Soluțiile propuse în acest document sunt focusate pe patru domenii de intervenție,
conform Tabelului din Figura 4.
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Domeniu de
Acțiune
intervenție
Evidența patrimoniului Finalizarea procesului de delimitare, inventariere și
înregistrare a patrimoniului municipal.
Crearea și publicarea Registrului Proprietății Publice al mun.
Chișinău.
Managementul
Crearea Departamentului de Management al Proprietății
patrimoniului
Municipale (prin fuziunea funcțiilor de gestionare a
proprietății funciare municipale din cadrul DGAURF și a
celei de gestionare a imobilelor din cadrul DGERRP).
Înstrăinarea
Elaborarea unei strategii și a unui plan comprehensiv de
patrimoniului
înstrăinare
a
patrimoniului
funciar
municipal
cu
reglementarea și condiționarea strictă a utilizării ulterioare a
fiecărui lot de teren.
Modernizarea
sistemului
de
licitare
publică
prin
reglementarea strictă a mecanismului de reglementare și
condiționare a exploatării și/sau utilizării bunului public după
înstrăinare.
Transparența
în Recuperarea și relansarea platformei web E-Urbanism (bază
gestionare
de date on-line care oferea acces la informaţia privind
gestionarea resurselor funciare în raza municipiului
Chişinău)
FIGURA 5: REPARTIZAREA POLITICILOR PUBLICE PROPUSE PE DOMENII DE INTERVENȚIE

www.ipre.md

30

Polit ică Publ ică: De zvol tar ea urba nă s usten abi l ă și crește rea veni t uri l or î n bu get ul m uni ci pal
prin eficientizarea sistemului de licitație a patrimoniului mun. C hișinău

CONCLUZII ȘI IMPACT SCONTAT:
Propunerile de politici publice prezentate în această cercetare vin să redreseze
situația precară a sistemului de gestionare a patrimoniului public din mun. Chișinău.
Deși inițial cercetarea și-a propus doar examinarea posibilităților de eficientizare a
sistemului de licitație a patrimoniului mun. Chișinău, după o analiză aprofundată a
domeniului autorul a constatat că procesul de licitație a patrimoniului public municipal
este ineficient și chiar contraindicat în circumstanțele actuale.
Din cauza unei evidențe precare, a unui management defectuos și a unei
transparențe reale în gestionarea proprietății publice municipale, simpla intervenție în
procesul de licitație este inutilă.
În rezultat, cercetarea este focusată pe identificarea principalelor obstacole în calea
administrării eficiente a proprietății publice municipale în interes public și propunerea
soluțiilor pentru depășirea acestora.
Soluțiile sunt focusate pe patru domenii de intervenție: evidența, managementul,
înstrăinarea și transparența în gestiunea patrimoniului public municipal.
Implementarea politicilor publice propuse poate avea următorul impact pe termen
mediu și lung:






Creșterea eficienței gestionării patrimoniului public municipal.
Creșterea încasărilor la bugetul municipal din înstrăinarea bunurilor de
proprietate publică.
Crearea unui cadru investițional atractiv și transparent la nivel municipal.
Sporirea transparenței în gestionarea patrimoniului municipal.
Asigurarea unei dezvoltări urbane sustenabile, planificate și echilibrate.
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C ADRUL LEGAL:
- Legea Nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chișinău.
- Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală.
- Legea Nr. 523 din 16.07.1999 privind proprietatea publică a unităților administrativteritoriale.
-Legea Nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă.
- Legea Nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.
- Legea Nr. 534 din 13.07.1995 cu privire la concesiuni.
- Legea Nr. 91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor.
- Lege Nr. 1308 din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a
pămîntului.
- Codul Funciar Nr. 828-XIIdin 25.12.1991
- Hotărîre Nr. 136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu
strigare şi cu reducere.
- Decizia Nr 11/55 din 23.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării
clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă –proprietate
municipală
-Decizia Nr 3/23 din 02.04.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
gestionarea resurselor funciare municipale.
- Decizia Nr. 3/9 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei pentru
privatizarea încăperilor nelocuibile proprietate municipală, date în locațiune și
contituirea Comisiei pentru privatizarea încăperilor nelocuibile, proprietate municipală, date
în locațiune.
-Regulamentul privind licitaţiile pentru obţinerea dreptului de locaţiune a încăperilor cu altă
destinaţie decât cea locativă, proprietate publică a municipiului Chişinău
- DeciziaNr. 1/3 din 22.01.2008 cu privire la Regulamentul pentruasigurarea
transparenţei decizionale în cadrul
autorităţilor administraţiei publice locale ale
municipiului Chişinău
- Planul Urbanistic General al mun. Chișinău. Elaborat în cu conformitate cu Decizia
Consiliului Municipal Chişinău nr. 9/5 din 6 aprilie 2004 „Cu privire la aprobarea Concepţiei
Planului
urbanistic
general
al
municipiului
Chişinău”.
Disponibil
la:
https://chisinau.md/doc.php?l=ro&idc=501&id=1004&t=/Utile/PlanulUrbanistic/General/Planul-de-amenajare-a-Teritoriului-Municipiului-Chisinau/PlanulUrbanistic-General-al-Municipiului-Chisinau
- Planul Urbanistic Zonal Centru, or.Chişinău aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chişinău
nr.68/1-2
din
22.03.2007.
Disponibil
la:
https://chisinau.md/public/files/planuri/PREZENTAREA_PUZ_FINAL_ro.pdf
- Regulamentul local de urbanism al or.Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chişinău
nr.22/40
din
25.12.2008.
Disponibil
la:
//www.chisinau.md/public/files/Uploads/Regulamentul%20Functional%20Urban%20rom_Ne
w.AB80D1A5D5BA4AC2A59271FFB772AA32.pdf
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