
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT

D E C I Z I E  N r. P¥_ !_ £ £  

din O Jt p /e u m Â te , 2022

privind constituirea dreptului de superficie asupra unui bun imobil 
proprietate a raionului Cimişlia şi modul de transmitere a dreptului de superficie

A

In conformitate cu:
-  art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
-  art. 43 alin. (1) lit. c), art. 77 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia 

publică locală;
-  art. 9 alin. (2) lit. b), h), art. 10 alin. (3) din Legea nr. 121 / 2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice;
-  art. 34 in Codul Funciar nr. 828/1991;
-  art. 460, 521, 654 -  666 din Codul Civil nr. 1107/2002;
-  anexa la Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare -  cumpărare a 

pământului;
-  art. 5 alin (4) lit. a) din Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare;
-  Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 136 / 2009.
In scopul construcţiei edificiului de importanţă socială - centrul de tomografie 

compiuterizată, ultrasonografie, laborator medical, cu prestarea serviciilor medicale de 
înaltă performanţă, pentru locuitorii raionului Cimişlia şi a raioanelor învecinate, 
Consiliul Raional Cimişlia

D E C I D E :

1. Se schimbă domeniul de proprietate publică din public în privat pentru bunul imobil nr. 
cadastral 2901304.898 .
2. Se constituie dreptul de superficie asupra bunul imobil nr. cadastral 2901304.898 pe un 
termen de 29 ani.
3. Se desfiinţează construcţia 2901304.898.01 prin demolare cu trecerea la pierderi a 
costului de bilanţ a clădirii.
4. Se transmite dreptul de superficie asupra bunul imobil nr. cadastral 2901304.898 unui terţ 
prin licitaţie publică cu strigare în următoarele condiţii:
4.1. edificarea Centrului de tomografie compiuterizată, ultrasonografie, laborator medical şi 
acordarea efectivă a serviciilor de diagnostic medical computerizat populaţiei raionului în



termen de până la 2 (doi) ani din momentul semnării actului de predarea-primire a bunului 
imobil;
4.2. demolarea din contul superficiarului a construcţiei din componenţa bunului imobil 
existente la momentul aprobării prezentei decizii cu degajarea terenului de reziduuri de 
construcţie şi transportarea lor din contul superficiarului în locurile indicate în autorizaţia de 
desfiinţare;
4.3. ajustarea cuantumului redevenţei este efectuată periodic proporţional indicilor de preţuri 
stabilite de Biroul Naţional de Statistică: anual, dacă fluctuaţia indiciilor de preţuri pentru 
anul precedent nu este mai mare de 5 % faţă de perioada de referinţă, sau trimestrial, dacă 
fluctuaţia indiciilor de preţuri pentru trimestrul precedent este mai mare de 2 % faţă de 
perioada de referinţă. Ajustarea redevenţei este efectuată instantaneu la momentul 
modificării Tarifelor pentru calcularea preţului normativ a pământului în condiţiile legii;
4.4. rezilierea contractului de superficie în cazul nerespectării pct. 4.1 cu obligarea titularului 
dreptului de superficie de a ridica construcţiile şi amenajările realizate pe terenul pe care a 
fost constituită superficia;
4.5. peirea construcţiei duce la stingerea dreptului de superficie.
5. Transmiterea dreptului de superficie se realizează prin licitarea publică cu strigare a 
cuantumului redevenţei în condiţiile Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu 
reducere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009 cu încheierea unui contract de 
superficie între Consiliul Raional Cimişlia şi câştigătorul licitaţiei.
6. Cuantumul redevenţei lunare expuse la licitaţie se stabileşte de comisia de licitaţie, dar nu 
mai mic decât cuantumul redevenţei lunare determinat printr-un raport de evaluare realizat 
de un evaluator autorizat în condiţiile Legei nr. 989/2002 cu privire la activitatea de 
evaluare.
7. Să desemnează comisia de licitaţie compusă din 5 (cinci) membri în următoarea 
componenţă:

_________________________________ , preşedinte al comisiei;

8. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului.
9. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la cunoştinţă:
- Serviciul Contabilitate;
- Serviciului Arhitectură, Urbanism şi Cadastru;
- IMSP Spitalul Raional Cimişlia. ^
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele şedinţei ________________

Contrasemnează: 
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md


Coordonat:

Preşedintele raionului Mihail Olărescu

Avizat:

Secretarul consiliului

Şef, Secţia Administraţie Publică

Şef, Serviciul Juridic

Gheorghe Netedu 

Mariana Vasluian 

Ghenadie Grosu

Proiect elaborat:

Specialist principal, Serviciul Arhitectură, Urbanism şi Cadastru Florin Berejan

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie din PoL 2022

privind constituirea dreptului de superficie asupra unui bun imobil
proprietate a raionului Cimişlia şi modul de transmitere a dreptului de superficie

Proiectul de decizie se propune pentru realizarea unui proiect comercial privat cu efecte 
sociale semnificative pentru populaţia raionului Cimişlia -  construirea unui centrul de tomografie 
compiuterizată, ultrasonografie, laborator medical.

Costul proiectului la prima etapă -  preţul construcţiei şi instalarea aparatului de tomografie, 
este de circa 50 milioane de lei.

Realizarea acestui proiect se propune prin constituirea dreptului de superficie asupra bunului 
imobil cu nr. cadastral 2901304.898 format prin separare din terenul gestionat de IMSP Spitalul 
Raional Cim işlia în conformitate cu decizia nr. 05/20 din 29 septembrie 2022.

Dreptul de superficie permite titularului de a realiza construcţii cu păstrarea dreptului de 
proprietate a raionului Cimişlia asupra terenului.

Superficiarul plăteşte proprietarului terenului o redevenţă lunară.
Titularul dreptului de superficie şi cuantumul lunar al redevenţei se stabileşte prin licitaţie 

publică cu strigare în conform itate cu Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009.

Pentru a exclude discuţiile şi insinuaţile posibile aferente mărimii redevenţei lunare expuse la 
licitaţie se propune atragerea prin contract a unui evaluator autorizat în condiţiile Legii nr. 
989/2002  cu p riv ire  la ac tiv ita tea  de evaluare .

Din cerinţa legală stipulată în art. 10 alin. (3) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi 
deetatizarea proprietăţii publice că bunurile publice din domeniul public pot fi folosite doar de



autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de întreprinderile de stat /  municipale, reiese că este 
necesar de a trece bunul imobil susnumit din domeniul public în domeniul privat.

Superficia poate fi constituită pentru o perioadă de până la 99 ani. în  cazul bunului imobil 
2901304.898 se propune stabilirea unui termen de 29 ani, deoarece se presupune că clădirea 
centrului diagnostic va fi o construcţie demontabilă. Conform Catalogului mijloacelor fixe, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2020 cu privire la aprobarea Cotalogului mijloacelor fixe, durată 
de funcţionare utilă pentru aşa tip de construcţii (codul 00307001) este stabilit de 1 5 - 2 0  ani.

Expunerea în textul deciziei a condiţiilor de transmitere în folosinţă a bunului imobil public 
este necesară ca acestea să fie trecute în eventualul contract de superficie.

Desemnarea componenţei comisiei de licitaţie este prerogativa consiliului raional deoarece 
comisia de licitaţie este organul executiv al consiliului prin care se realizează împuternicirile sale de 
proprietar al patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale.

Constituirea dreptului de suprficie şi transmiterea lui are avantaje ca:
- păstrarea dreptului de proprietate asupra terenului;
- asigurarea unui venit lunar stabil de lungă durată;
- trecerea unei construcţii în proprietatea raionului după expirarea valabilităţii contractului de 
superficie.

Superficia are şi dezavantaje aşa ca:
- obligaţia de a plăti o despăgubire egală cu valoarea de piaţă a construcţiei ridicate de la data 
expirării termenului sau la momentul rezoluţiunii dreptului de superficie.

Riscul amplificării dezavantajelor creşte în cazul unui superficiar de rea-credinţă, mai ales, 
atunci când rezoluţiunea contractului de superficie apare în prim ii ani de superficie şi costul rezidual 
al construcţiei este mare.

Specialist principal,

Serviciul Arhitectură, Urbanism şi Cadastru Florin Berejan
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