
Prima instanță: Judecătoria Hîncești sediul central (Judecător N. Berbec) 

Dosarul nr. 3a-1078/18 

02-3a-12741-12062018 

D E C I Z I E 

14 august 2018 mun. 

Chişinău 

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ 

al Curţii de Apel Chișinău 

în componenţă: 

Preşedintele completului, judecătorul Maria Guzun 

Judecători Liuba Pruteanu Virgiliu Buhnaci 

Grefierul Olga Boaghe 

examinând cererea de apel depusă de către reprezentantul apelanților 

Catan Gheorghe, Buză Vasile, Buhnă Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și 

Straton Simion, avocatul Vladislav Roșca, împotriva hotărîrii Judecătoriei 

Hîncești sediul central din 23 aprilie 2018, în pricina civilă la cererea de 

chemare în judecată înaintată de către Catan Gheorghe, Buză Vasile, Buhnă 

Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și Straton Simion împotriva Consiliului local 

al comunei Cărpineni cu privire la anularea deciziei Consiliului local al 

comunei Cărpineni nr.03/07 din 25.07.2006 și anularea contractelor de 

vînzare-cumpărare a terenurilor încheiate cu Endter Ion, 

c o n s t a t ă : 

La data de 21 martie 2016, către Catan Gheorghe, Buză Vasile, Buhnă 

Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și Straton Simion s-au adresat cu cerere de 

chemare în judecată împotriva Consiliului local al comunei Cărpineni cu privire 

la anularea deciziei Consiliului local al comunei Cărpineni nr.03/07 din 

25.07.2006 și anularea contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor 



încheiate cu Endter Ion. 

În motivarea cererii de chemare în judecată a invocat că, în anul 2006 

au fost încheiate două contracte de vînzare-cumpărare a terenurilor între 

Primăria com. Cărpineni r-l. Hîncești și Enter Ion, care a devenit proprietarul 

terenurilor cu suprafețele 20,59 ha, 20,19 ha, cu destinația pășuni. 

Menționează că, aceste terenuri constituiau interes pentru comunitatea 

locală, or exact pe locul acestora anterior se afla un iaz, care era unul din cele 

mai mari din țară. Licitația a fost câștigată de Enter Ion în baza deciziei 

Consiliului local nr. 03/07 din 25 iulie 2006 privind aprobarea procesului 

verbal al licitației. La acea perioadă autoritățile locale au invocat că odată ce 

va avea loc tranzacția, noul proprietar va avea grijă să dezvolte această zonă 

prin reconstrucția iazului de altădată. Mai mult ca atât, acest lucru a fost 

discutat și în cadrul ședințelor Consiliului local la care s-a decis înstrăinarea. 

Au trecut deja 10 ani și nu a fost întreprinsă nici o activitate de reconstrucție 

pe respectivele terenuri, iar acestea se află în paragină. 

În acest context, ține să menționeze că aceste terenuri chiar dacă erau 

bunuri din domeniul privat care aparțineau unității administrativ teritoriale nu 

puteau fi vândute în detrimentul intereselor comunității. Grupul de reclamanți 

au cules informații comprehensive privind felul în care s-a desfășurat licitația 

din 2006, precum și au aflat recent despre existența unei ordonanțe din anul 

2011 de refuz în pornirea urmării penale în privința lui Ender Ion, proprietarul 

actual al acestor terenuri. Cu referire la ordonanța de refuz în pornirea 

urmăririi penale din 17 octombrie 2011 declară, că nu pot neglija informațiile 

constatate de către organele împuternicite precum că Ender Ion nu a 

participat la licitație, dar a fost reprezentat de soția sa, care la acel moment 

ocupa funcția de secretar al Consiliului locat. 

De asemenea, unii consilieri locali cum este Copăceanu Roman a 



comunicat că semnăturile de pe deciziile Consiliului local privind aprobarea 

rezultatelor licitației nici nu îi aparțin. Alți consilieri au comunicat că au fost 

duși în eroare privind aceste terenuri, aceștia credeau că era vorba de un teren 

de 40 ha și nu de două terenuri a câte 20 ha sau că unora procesul verbal al 

ședinței cu privire la valabilitatea procesului verbal al licitației nici nu le-a fost 

prezentat. Unele din aceste circumstanțe faptice au fost constatate de către 

experți într-un raport de constatare tehnico-științifică, care a stabilit că 

într-adevăr semnătura consilierului Roman Copăceanu a fost falsificată. 

Indică, că chiar dacă toate aceste circumstanțe erau suficiente pentru a 

porni o cauză penală, organele de urmărire penală au refuzat pornirea acesteia 

pe motiv că a intervenit termenul de prescripție. Partea penală a acestei 

situații este clară, or expirarea termenului de prescripție îi lipsește de dreptul 

de a trage la răspundere persoanele ce se fac vinovate de comiterea unor 

infracțiuni. Grupul de reclamanți a prezentei cereri a solicitat Consiliului local 

de a remedia situația cel puțin în partea civilă a problemei. Ori o persoană care 

se face vinovată de comiterea unei infracțiuni a cărei termen de prescripție a 

expirat nu poate fi atrasă la răspundere penală, însă aceasta nu poate rămîne 

în continuare cu beneficiile infracțiunii comise – în cazul dat, terenurile 

obținute ca urmare a unei licitații frauduloase ce a fost aprobate de Consiliul 

local printr-o decizie cu falsuri în acte publice. 

Grupul de semnătari consideră că Consiliul local al com. Cărpineni 

trebuia să elucideze toate circumstanțele, or terenurile pe care anterior se afla 

iazul din localitate erau de fapt bunuri care prin natura lor trebuia să fie 

destinate pentru folosința membrilor comunității, sau cel puțin să aducă 

beneficii comunității. Prin urmare, chiar dacă urma să se înstrăineze aceste 

terenuri unor terțe persoane pe motiv că autoritățile locale nu au suficiente 

resurse de a reconstrui acest iaz, cel puțin acestea trebuie să urmărească ca 



noul proprietar să urmărească acest scop. Or, pentru asemenea decizii anterior 

optase Consiliul local al s. Cărpineni. Mai mult, pe aceste terenuri sunt 

amplasate niște construcții acvatice cu destinația de deservire a iazului. Care 

este soarta acestora nu s-a hotărât prin careva acte juridice. 

Mai indică, că respectiva licitație a fost frauduloasă și ilegală prin 

admiterea falsurilor în semnături, neparticiparea în persoană a cumpărătorului 

Ender Ion, neparticiparea numărului suficient a membrilor consiliului la 

ședința în care s-a aprobat rezultatele licitației, întrunit cvorumul necesar, mai 

mult din câte s-a constatat în ordonanța procurorului o astfel de ședință a 

consiliului nici nu a avut loc, procesul verbal fiind întocmit și semnat la unii 

membri a consiliului de către membrii familiei Ender, prezentarea unor 

informații eronate asupra obiectului ce se supunea licitației, precum și 

neprezentarea către membrii consiliului local a proceselor verbale ale 

ședințelor Consiliului local cu nr. 2 din 23 septembrie 2005 și deciziile nr. 

04/07 din 07 iulie 2005, nr. 03/07 din 25 iulie 2006 cu privire la valabilitatea 

procesului verbal al licitației. Toate aceste circumstanțe fiind constatate deja și 

în ordonanța de refuz în pornirea urmării penale din 17 octombrie 2011. 

La data de 01 februarie 2016 grupul de semnătari din com. Cărpineni a 

expediat în adresa Consiliului local al com. Cărpineni o cerere prealabilă prin 

care solicită anularea Deciziei Consiliului local nr. 03/07 din 25 iulie 2006 

privind aprobarea procesului verbal al licitației și anularea contractelor de 

vânzare-cumpărare încheiat între Primăria com. Cărpineni cu cet. Endter Ion. 

Răspunsul consiliului local al com. Cărpineni a parvenit la data de 29 februarie 

2016, conform căruia nu s-a dat curs solicitării expuse în cererea prealabilă, 

dar care se expune pe următoarele fapte: actuala componență a consiliului 

consideră că decizia contestată este una ilegală, precum și contractele de 

vînzare-cumpărare care se contestă. 



Este cert faptul că comunitatea locală a fost deposedată de iazul satului 

de către fosta administrație și familia Endter prin falsuri în acte publice, dar, 

reieșind din faptul că la mijlocul problemei se discută despre dreptul de 

proprietate, drept ce este garantat de Constituția Republicii Moldova, 

consideră că situația dată urmează a fi soluționată de către instanța de 

judecată. 

Prin urmare, atunci când într-o comunitate cum este com. Cărpineni a 

avut loc o tranzacție dubioasă cu admiterea de falsuri în acte publice, 

comunitatea nu poate rămâne indiferentă. Mai mult ca atât, se consideră 

îndreptățită de a apăra interesul general și de a asigura dezvoltarea economică 

a comunității, în cazul în care autoritățile publice locate au eșuat să o facă. În 

acest sens, grupul de semnătari sunt acele terțe persoane îndreptățite de a 

invoca nulitatea absolută a contractelor de vînzare-cumpărare a iazurilor din 

com. Cărpineni care au fost încheiate contrar normelor imperative ale legii. 

Deși bunurile supuse vânzării în anul 2006 constituiau bunuri din domeniul 

privat al autorității administrativ teritoriale, aceste bunuri trebuie să aibă o 

destinație strict determinată. Iar în conformitate cu actele preliminare licitației 

frauduloase, destinația acestor terenuri era de a reconstrui iazurile din com. 

Cărpineni. Or, sub acest pretext consilierii locali au dat acordul pentru o 

asemenea tranzacție. Lucru care nici până la momentul de față nu a fost 

realizat. 

În cazul licitației privind vînzarea terenurilor în speță nu s-a respectat 

nici unul din principiile fundamentale. Eficiența unei asemenea tranzacții 

putea fi argumentată doar prin reconstrucția iazurilor din localitate, ceea ce 

urma să contribuie la dezvoltarea economică a comunității. Legalizarea unei 

asemenea tranzacții este cel puțin una dubioasă, or asta se constatată și în 

ordonanța de refuz în urmărirea penală și în Raportul de expertiză care 



confirmă falsuri de semnături pe documentele publice. Principiul transparenței 

de asemenea a fost unul mimat, or la respectiva licitația a fost doar un singur 

participant și acela nu s-a prezentat în persoană, dar contrar legii fiind 

reprezentat de soția sa care la acel moment era secretarul consiliului local și 

reprezentant al persoanei ce a participat la licitație. Adițional, achizițiile 

publice efectuate de către stat sau de către o colectivitate locală trebuie să se 

supună regulilor care să asigure transparența și să permită manifestarea 

concurenței în mod loial. Indică, că mai mult ca atât, încheierea respectivelor 

tranzacții sunt afectate de conflictul de interese. Or, soția acestuia, fiind 

funcționar public în calitate de secretar al Consiliului a avut posibilitate directă 

de a influența decizia luată și l-a reprezentat pe Endter Ion fără a avea nici o 

împuternicire în acest sens. Dubla calitate ce și-a asumat-o de secretar al 

Consiliului prin care trebuia să urmărească interesul comunității și calitatea sa 

de reprezentant al soțului său în relații cu consiliul local sunt absolut 

incompatibile. Fiind în căsătorie cu cet. Ender Ion, încheierea tranzacțiilor cu 

Consiliul local Cărpineni i-a mărit în mod automat patrimoniul acesteia, ori 

bunurile dobîndite de soți constituie proprietate comună în devălmășie. 

Susține, că prin declararea nulității actului juridic primar, decizia 

Consiliului local nr. 03/07 din 25 iulie 2006 privind aprobarea procesului 

verbal al licitației, urmează a fi declarate și actele subsecvente-contractele de 

vînzare-cumpărare a terenurilor. Principiul anulării actului subsecvent 

înseamnă că nulitatea actului inițial sau primar atrage după sine și anularea 

actului subsecvent, dacă se referă la același drept. Prin urmare decizia 

Consiliului local este un act de autorizare, iar anularea autorizației 

administrative, care precede încheierea actului juridic de drept civil, conduce 

și la anularea acestui din urmă act juridic, precum și în cazul existenței a două 

acte juridice, dintre care unul este principal, iar celălalt accesoriu, anularea 



actului juridic principal atrăgând după sine și anularea actului juridic 

accesoriu. 

Relevă că interesul comunității prevalează interesului privat al lui 

Endter Ion. Dreptul de proprietate privată a lui Endter Ion este absolut, dar nu 

în detrimentul interesului general al comunității. Or, dobîndirea acestui drept a 

fost una frauduloasă, așa cum s-a menționat. 

Solicită anularea deciziei Consiliului local nr. 03/07 din 25 iulie 2006 

privind aprobarea procesului verbal al licitației; anularea contractelor de 

vînzare-cumpărare încheiate între Primăria com. Cărpineni cu cet. Ender Ion; 

restituirea terenurilor obiecte al contractelor de vînzare-cumpărare în 

proprietatea Consiliului local al com. Cărpineni. 

La 21 iulie 2017 reprezentantul reclamanților, avocatul Roșca Vladislav, 

a înainta cerere de concretizare indicând ca pârâți: Consiliul local al com. 

Cărpineni, Primăria com. Cărpineni, Endter Ion, reiterând solicitările invocate 

în cererea de chemare în judecată inițială, și anume: anularea deciziei 

Consiliului local al com. Cărpineni nr. 03/07 din 25 iulie 2006 privind 

aprobarea procesului verbal al licitației; anularea contractelor de 

vînzare-cumpărare nr. 2471 și 2472 din 18 august 2006, încheiate între 

Primăria com. Cărpineni cu Ender Ion; repunerea părților în situația anterioară; 

a dispune încasarea solidară din contul pârâților în folosul grupului de 

reclamanți a cheltuielilor de judecată a pricinii. 

Prin hotărârea Judecătoriei Hînceşti din 14 septembrie 2016, cererea de 

chemare în judecată înaintată de avocatul Vladislav Roşca, în interesele lui 

Gheorghe Catan, Vasile Buză, Petru Buhnă, Valerii Rachiu, Ilie Straton, 

Serghei Zaporojan şi Simion Straton s-a admis. Astfel, s-a anulat decizia 

Consiliului Comunal Cărpineni, r-nul Hînceşti nr. 03/07 din 25.07.2006, prin 

care s-a considerat valabilă decizia Consiliului comunal Cărpineni nr.04/07 din 



07.07.2005, cu privire la vînzarea la licitaţie a unor terenuri din fondul de 

rezervă din comuna Cărpineni, s-au anulat contractele de cînzare-cumpărare a 

terenurilor cu suprafaţa de 20,5998 ha şi suprafaţa de 20,1969 ha, încheiate 

între Primăria Cărpineni, r-nul Hînceşti şi Endter Ion la data de 18.08.2006, cu 

repunerea părţilor în poziţia iniţială. S-a încasat în mod solidar de la Consiliul 

local al comunei Cărpineni, r-nul Hînceşti şi Ion Endter în beneficiul lui 

Gheorghe Catan, Vasile Buză, Petru Buhnă, Valerii Rachiu, Ilie Straton, 

Serghei Zaporojan şi Simion Straton suma de 5315, 88 lei cu titlu de taxă de 

stat achitată la depunerea acţiunii. 

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 21 februarie 2017, s-a admis 

cererea de apel declarată de către apelantul Ion Endter, s-a casat hotărîrea 

Judecătoriei Hîncești din 14 septembrie 2016, și s-a remis pricinii spre 

rejudecare la Judecătoria Hînceşti (sediul central) în alt complet de judecată. 

Prin hotărîrea Judecătoriei Hîncești sediul central din 23 aprilie 2018, 

cererea de chemare în judecată înaintată de către Catan Gheorghe, Buză 

Vasile, Buhnă Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și Straton Simion împotriva 

Consiliului local al comunei Cărpineni cu privire la anularea deciziei 

Consiliului 

local al comunei Cărpineni nr.03/07 din 25.07.2006 și anularea contractelor de 

vînzare-cumpărare a terenurilor încheiate cu Endter Ion, a fost respinsă ca 

fiind depusă cu încălcarea termenului de prescripție. 

La data de 22 mai 2018, reprezentantul apelanților Catan Gheorghe, 

Buză Vasile, Buhnă Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și Straton Simion, 

avocatul Vladislav Roșca a declarat apelul, solicitînd admiterea apelului, 

casarea hotărîrii instanţei de fond, cu emiterea unei noi decizii privind 

admiterea acțiunii. 

În motivarea cererii de apel a invocat că, instanţa de fond nu a dat 

apreciere circumstanţelor faptice şi de drept care ţin de fondul cauzei, şi 



anume cele ce ţin de nulitatea deciziei Consiliului local al com. Cărpineni nr. 

03/07 din 25 iulie 2006. Decizie care s-a bazat pe proceduri de achiziţie 

frauduloase cu admiterea falsurilor în actele publice, fapt constatat prin 

Raportul de expertiză nr. 233 din 15 iulie 2011, precum şi de către ordonanţa 

de refuz în urmărirea penală din 17 octombrie 2011 (prin care s-a constatat 

existența faptei penale, iar refuzul pornirii urmăririi penale fiind dispus pe 

motivul expirării termenului de prescripţie de atragere la răspundere penală) 

ordonanţa menţionată constată în mod cert că decizia Consiliului local al com. 

Cărpineni nr. 03/07 din 25 iulie 2006 a fost emisă contrat prevederilor legii 

prin admiterea de falsuri în actul administrativ şi cu încălcarea procedurii 

stabilite prin inexistenţa cvorumului la luarea unei asemenea decizii. 

Instanţa de fond nu s-a expus în partea motivată a hotărârii asupra 

motivelor de anulare a contractelor de vânzare cumpărare încheiate între 

Primăria com. Cărpineni cu cet. Endter Ion. Toate aceste circumstanţe au stat 

la baza fondului judecării pricinii, care au fost obiectul dezbaterilor judiciare în 

instanţa de judecată. Pretenţiile reclamanţilor au fost probate prin acte oficiale 

ale autorităţilor competente, iar pârâţii, cu toate că conform art. 24 alin. (3) a 

legii contenciosului administrativ aveau obligaţia probării, nu au prezentat 

careva probe în contrariu, dar au recunoscut acţiunea şi au susţinut-o astfel 

cum a fost formulată. Instanţa de fond, a ignorat în mod nejustificat aceste 

probe pertinente, şi nici nu a luat în calcul expunerea şi poziţia a majorităţii 

dintre copârâţi (în speţă Consiliul local al com. Cărpineni şi Primăria com. 

Cărpineni). 

Instanţa de fond a reţinut doar un singur argument invocat de către 

unul din pârâţi (cet. Endter Ion), care s-a referit la prescripţia înaintării 

acţiunii. Amintim, că acest argument a fost invocat în toate instanţele 

anterioare de până la rejudecare. Nici Curtea de Apel prin decizia din 23 



aprilie 2017 nu a reţinut acest argument ca fiind valabil, motivul trimiterii la 

rejudecare fiind cel de neantrenare a unei părţi care avea interes în 

soluţionarea pricinii, în speţă Primăria com. Cărpineni, care a fost ulterior 

antrenată în proces. 

Instanţa respinge integral acţiunea depusă, inclusiv în partea ce ţine de 

nulitatea contractelor de vânzare cumpărare fără a face nici-o notaţie în partea 

motivantă a hotărârii. Partea motivantă se referă doar la termenul de 

prescripţie în ordine de contencios administrativ pe care aparent instanţa de 

fond în mod eronat o aplică şi contractelor de vânzare cumpărare încheiate cu 

Endter Ion. în privinţa acestor contracte urma să fie aplicate normele Codului 

Civil în partea ce prevede nulitatea absolută a actelor juridice civile ce 

contravin legii şi a termenului pentru invocarea nulităţilor absolute. Temeiul 

nulităţii contractelor de vânzare cumpărare în temeiul art. 220 alin. (1) Cod 

Civil este un fapt ce deja a fost constatat prin ordonanţa nr. 17 octombrie 2011, 

care are un efect al lucrului judecat, şi anume: ”documentele oficiale în baza 

cărora au fost încheiate contractele de vânzare-cumpărare asupra terenurilor 

şi înregistrat la Organul cadastral dreptul de proprietate al cet. Ion Endter 

asupra acestor terenuri sunt false”. Iar, art. 217 alin. (3), prevede că acţiunea 

în constatarea nulităţii absolute este imprescriptibilă. Dacă tot instanţa de fond 

face trimitere la faptul că acestor raporturi juridice sunt aplicabile normele 

contenciosului administrativ, aceasta a preferat să le aplice selectiv. Or, 

sarcina probaţiei în litigiile de contencios administrativ revine pârâtului. 

Această concluzie, reiese din art. 24 alin. (3) a Legii contenciosului 

administrativ, care prevede expres că, la examinarea în instanța de contencios 

administrative a cererii în anulare, sarcina probaţiunii este pusă pe seama 

pârâtului, iar în materie de despăgubire, sarcina probaţiunii revine ambelor 

părţi. 



Menționează că, nici-o persoană din comună, inclusiv apelanţii nu au 

avut posibilitatea să afle despre existenţa deciziei nr. 03/07 din 25 iulie 2006 

mai mult să afle în termen util despre ilegalităţile comise. Decizia despre 

rezultatele licitaţie nu a fost publicată în nici-o sursă de informaţie accesibilă 

publicului, fapt confirmat şi de reprezentanţii Consiliului local al com. 

Cărpineni şi a Primăriei com. Cărpineni. Apelanţii nu pot prezenta alte probe în 

măsura în care nu deţin aceste acte ale autorităţii publice locale. Autorităţile 

publice implicate în acest proces fiind emitente a actelor oficiale nu le-au putut 

prezenta în instanţa de judecată, pe motiv că acestea nu pot fi găsite în arhiva 

Consiliului şi nici în arhiva raională. 

Reiterează că, apelanţii şi-au motivat circumstanţele ce au generat 

imposibilitatea cunoaşterii în termen mai restrâns a ilegalităţilor comise la 

emiterea deciziei nr. 03/07 din 25 iulie 2006 şi a contractelor de 

vânzare-cumpărare ulterior încheiate. Unul din cele mai importante argumente 

fiind că, decizia citată supra nu este un act administrativ cu caracter normativ 

care i se asigură comunicarea prin publicare sau prin alte mijloace de 

informare, nu sunt măcar cunoscute nici mijloacele prin care s-a adus la 

cunoştinţă rezultatele licitaţiei. Dacă nici decizia nr. 03/07 din 25 iulie 2006 nu 

a fost adusă la cunoştinţă cel puţin membrilor comunităţii, atunci ilegalităţile 

comise vis a vis de această procedură de licitaţie, nici atât. Faptul comiterii 

infracţiunii în temeiul ordonanţei din 17 octombrie 2011 de asemenea nu se 

supun publicităţii asemenea hotărârilor sau încheierilor instanţelor de judecată. 

Apelanţii nu dispuneau de instrumente de publicitate pentru a avea acces la 

conţinutul acestor informaţii. 

Totodată, nici Endter Ion nu a adus vreo contraprobă, lăsând 

argumentul invocat lipsit de orice probatoriu faptic. Or, odată ce a invocat 

acest temei urma să justifice cel puţin când urma să fie cunoscut acest fapt 



locuitorilor comunei în condiţiile în care aceste acte administrative nu au fost 

comunicate publicului sub nici-o formă. Instanţa de fond în temeiul art. 130 

alin. (4) Cod de Procedură Civilă, este obligată să reflecte în hotărâre motivele 

concluziilor sale privind admiterea unor probe şi respingerea altor probe, 

precum şi argumentarea preferinţelor unor probe faţă de altele. 

Atât în răspunsul la cererea prealabilă adresată Consiliului local al com. 

Cărpineni, cât şi în poziţia reprezentanţilor Consiliului şi a Primăriei, aceştia 

s-au expus pe fondul solicitărilor, dar soluţionarea definitivă a litigiului o 

pasează în competenţa instanţei de judecată pentru a asigura echidistanţa şi 

echilibrul intereselor protejate de lege. Deci, autorităţile faţă de care s-au 

înaintat pretenţii au acceptat solicitările ca fiind făcute în termen. Reclamanţii 

nu trebuiau să solicite repunerea în termen, acolo unde pârâţii însăşi au 

acceptat că pretenţiile au fost depuse în termen. 

În conformitate cu prevederile art. 362 alin. (1) CPC, termenul de 

declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunţării dispozitivului 

hotărîrii, dacă legea nu prevede altfel. 

Din actele pricinii este cert faptul că, la data de 23 aprilie 2018 

Judecătoria Hîncești sediul central a pronunțat dispozitivul hotărîrii (f.d.17, vol. 

II), care a fost înmînat participanților la proces contra semnătură (f.d.18, vol. 

II), astfel instanţa de apel consideră apelul declarat la 22 mai 2018, ca fiind 

depuse în termenul legal. 

În ședința instanței de apel, reprezentantul apelanților Catan Gheorghe, 

Buză Vasile, Buhnă Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și Straton Simion, 

avocatul Vladislav Roșca, a susținut cererea de apel pe motivele invocate, 

solicitînd admiterea pretinsului. 

Reprezentantul intimatului Consiliului l. Cărpineni – Mandîș Sergiu a 

solicitat admiterea cererii de apel cu casarea hotărîrii primei instanțe. 



Reprezentantul intimatului Endter Ion, avocatul Chilaru Gheorghe a 

solicitat respingerea cererii de apel cu menținerea hotărîrii primei instanțe 

fără modificări. 

Audiind explicațiile participanților prezenți la proces, studiind 

materialele anexate la dosar, verificând argumentele invocate întru susţinerea 

poziţiei în raport cu circumstanţele pricinii, Colegiul Civil consideră că, apelul 

declarat este întemeiat şi urmează a fi admis, casată hotărârea primei instanţe, 

cu emiterea unei noi hotărâri din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 385 alin. (1) lit. c) CPC, instanţa de apel, după ce 

judecă apelul, este în drept: să admită apelul şi să caseze integral sau parţial 

hotărîrea primei instanţe, emiţînd o nouă hotărîre. 

În temeiul art.386 alin. (1) lit. c) CPC, hotărârea primei instanţe se 

casează sau se modifică de instanţa de apel, dacă concluziile expuse în 

hotărâre sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii. 

Conform prevederile art.1 alin. (2) din Legea contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, potrivit căreia orice persoană care 

se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o 

autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în 

termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios 

administrativ competente pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea 

dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. 

În temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea citată, obiect al acţiunii în 

contenciosul administrativ îl constituie actele administrative, cu caracter 

normativ şi individual, prin care este vătămat un drept recunoscut de lege al 

unei persoane, inclusiv al unui terţ, emise de: autorităţile publice şi autorităţile 

asimilate acestora în sensul prezentei legi. 

Noţiunea „act administrativ” este reglementată atât în art.2 din Lege, 



cât şi în Rezoluţia (77) 31 „Cu privire la protecţia individului faţă de actele 

autorităţilor administrative”, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului 

Europei la 28 septembrie 1997. 

Conform prevederilor indicate, actul administrativ poate fi definit ca 

fiind un act unilateral, cu caracter normativ sau individual, adoptat sau emis 

de către o autoritate publică sau de o persoană privată împuternicită prin lege 

sau printr-un act administrativ, în mod unilateral, în baza şi în vederea 

exercitării legii, pentru naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi 

juridice de drept administrativ. 

În conformitate cu art. 14 alin. (1) din Legea citată, persoana care se 

consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act 

administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, 

în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în 

parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel. 

Conform art. 15 alin. (1) din Legea citată, cererea prealabilă se 

examinează de către organul emitent sau ierarhic superior în termen de 30 de 

zile de la data înregistrării ei, decizia urmînd a fi comunicată de îndată 

petiționarului dacă legislația nu prevede altfel. 

În conformitate cu art. 16 alin. (1) din Legea citată, persoana care se 

consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act 

administrativ şi nu este mulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă 

sau nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut de lege, este în drept să 

sesizeze instanţa de contencios administrativ competentă pentru anularea, în 

tot sau în parte, a actului respectiv şi repararea pagubei cauzate. 

În conformitate cu art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea citată, cererea prin 

care se solicită anularea unui act administrativ sau recunoaşterea dreptului 

pretins poate fi înaintată în termen de 30 de zile, în cazul în care legea nu 



dispune altfel. Acest termen curge de la: data primirii răspunsului la cererea 

prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea 

acesteia. 

În conformitate cu art. 24 alin. (3) din Legea citată, la examinarea în 

instanţa de contencios administrativ a cererii în anulare, sarcina probaţiunii 

este pusă pe seama pîrîtului, iar în materie de despăgubire, sarcina probaţiunii 

revine ambelor părţi. 

În conformitate cu art. 25 al Legii contenciosului administrativ nr. 793 

din 10.02.2000, judecînd acţiunea, instanţa de contencios administrativ adoptă 

una din următoarele hotărîri: a) respinge acţiunea ca fiind nefondată sau 

depusă cu încălcarea termenului de prescripţie; b) admite acţiunea şi anulează, 

în tot sau în parte, actul administrativ sau obligă pîrîtul să emită actul 

administrativ cerut de reclamant ori să elibereze un certificat, o adeverinţă sau 

oricare alt înscris, ori să înlăture încălcările pe care le-a comis, precum şi 

dispune adjudecarea în contul reclamantului a despăgubirilor pentru 

întîrzierea executării hotărîrii; c) admite acţiunea şi constată circumstanţele 

care justifică suspendarea activităţii consiliului local sau a consiliului raional, 

după caz. 

În conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) al Legii citate, actul 

administrativ contestat poate fi anulat, în tot sau în parte, în cazul în care: a) 

este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii; b) este ilegal ca fiind 

emis cu încălcarea competenței; c) este ilegal ca fiind emis cu încălcarea 

procedurii stabilite. 

Din suportul probatoriu prezent la materialele pricinii rezultă că, 

consiliul comunal Cărpineni r-l. Hîncești a emis decizia nr. 04/07 din 07 iulie 

2005, despre vînzarea la licitație a unor terenuri din fondul de rezervă, pentru 

a satisface oferta prezentată Primăriei de a cumpăra un teren de pășuni 



(mlaștină) din cont. 451 acțiunea ce cade sub incidența legilor nr. 123-XV din 

18.03.2003 privind administrația publică locală și nr. 1308-XIII din 25.07.97 

privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, 

conformîndu-se prescripțiilor Regulamentului privind licitațiile cu strigare și 

negocierile directe (Hotărîrea Guvernului nr. 1056 din 12.11.1997 Consiliul 

sătesc a decis de expune la licitaţie funciară, cu scopul de a fi vîndut sectorul 

de păşuni cu suprafaţa de 20,1969 în masivul (conturul nr. 451 conform 

evidenței grafice a terenurilor), hotarul cu moşia comunei Cărpineni (f.d.36, 

vol. I). 

Conform procesului-verbal nr. 2 cu privire la rezultatele licitării din 23 

septembrie 2005, Primăria satului Cărpineni, r-l. Hînceşti, a vîndut lui Endter 

Ion terenurile agricole din fondul de rezervă (păşuni) cu suprafaţa de 20,1969 

amplasat în intravilanul satului Cărpineni, la preţul inițial al lotului de 87732 

lei și la prețul final al lotului 88000 lei (f.d.24, vol. I). 

Din conținutul procesului-verbal privind desfășurarea licitației, rezultă 

că Endter Ion în calitatea de cumpărător s-a obliga pe parcursul a 30 de zile 

după semnarea prezentului proces-verbal să vireze suma de 88000 lei, să 

semneze contractul perfectat de vînzare-cumpărare a obiectului. 

La 25 iulie 2006, Consiliul comunei Cărpineni r-l. Hîncești a emis decizia 

nr. 03/07 cu privire la valabilitatea deciziei Consiliului, potrivit căreia a decis 

de a socoti valabilă decizia comunei Cărpineni nr. 04/04 din 07 iulie 2005 

despre vînzarea la licitație a unor terenuri din fondul de rezervă din comuna 

Cărpineni (f.d.25). 

Ca urmare, la 18 august 2006 între Primăria satului Cărpineni, r-l. 

Hînceşti şi Endter Ion a fost încheiate contractele de vînzare-cumpărare a 

terenurilor cu suprafaţa de 20,5998, la preţul de 89800 lei şi cu suprafaţa de 

20,1969 la preţul de 88000 lei (f.d.26-35). 



Prin ordonanța de refuz în pornirea urmării penale întocmită la 17 

octombrie 2011 de către Procurorul în Procuratura Anticorupție, Botnaru 

Ruslan, examinînd materialul, înregistrat în registrul de evidență a cererilor și 

comunicărilor despre infracțiuni a CCCEC cu nr. 124 din 28 septembrie 2010, 

s-a refuzat în începerea urmării penale în privinţa factorilor de decizie a 

Primăriei s. Cărpineni, r-l. Hînceşti, deoarece a intervenit termenul de 

prescripție, circumstanță care exclude urmărirea penală (f.d.21-23). 

Din constatările invocate în ordonanța dată, reiese că, în cadrul 

examinării materialului s-a stabilit că în urma încheierii a două contracte de 

vînzare-cumpărare a terenului din 18 august 2006, între Primăria com. 

Cărpineni şi cet. Endter Ion, ultimul a devenit proprietar al terenurilor cu 

suprafeţele 20,59 ha şi 20,19 ha, cu destinaţia păşuni, pe care anterior se afla 

un iaz. Temei pentru încheierea contractelor respective au servit procesele 

verbale cu privire la rezultatele licitaţiei din 23 septembrie 2005 prin care cet. 

Endter Ion a fost desemnat cîştigător, precum şi decizia Consiliului local nr. 

03/07 din 25 iulie 2006 privind aprobarea procesului verbal al licitaţiei. 

De asemenea, s-a stabilit că licitația a fost desfășurată în baza deciziei 

Consiliului com. Cărpineni nr. 04/07 din 07 iulie 2005 cu privire la vînzarea la 

licitaţie funciară a terenurilor cu destinaţia păşuni, cu suprafaţa de 20,59 ha şi 

20,19 ha. 

Fiind chestionați membrii Comisiei de licitație a Primăriei com. 

Cărpineni participanți la licitaţia din 23 septembrie 2005, s-a stabilit că cet. 

Luţă Ion, fost consilier 

local, nu a participat la licitaţia respectivă, iar semnătura din procesul verbal 

cu privire la rezultatele licitării nu îi aparține. De asemenea, fostul viceprimar 

al localității, Munteanu Ion a comunicat că nu a participat la licitația dată, însă 

a semnat procesul verbal respectiv, sub influența fostului primar, Vintilă Iurie, 



care l-a avertizat că îl va elibera din funcție dacă nu v-a semna. Inginerul 

cadastral al Primăriei, Ion Vînoagă a comunicat că a participat la licitație însă 

nu își aduce aminte membrii comisiei de licitație prezenți și modul de 

desfășurare a acesteia. 

Fostul primar al com. Cărpuineni, Vintilă Iurie nu a putut fi chestionat, 

deoarece în prezent se află la muncă în Italia. 

De asemenea, s-a stabilit că, cet. Endter Ion nu a participat la licitație, 

dar a fost reprezentat de soția sa, Endter Tatiana, care la acel moment ocupa 

funcția de secretar al Consiliului local. Referitor la circumstanțele desfășurării 

licitației, cet. Endter Tatiana nu a putut fi audiată, deoarece la 22.01.2010 

aceasta a decedat. 

Totodată, cet. Copăceanu Roman, consilier local, a comunicat că 

semnătura de pe deciziile nr. 03/7 din 25 iulie 2006 privind aprobarea 

rezultatelor licitaţiei nu îi aparţine. Mai mult ca atît, consilierii locali, Mandîş 

Sergiu, Copăceanu Roman, Colţa Pavel, Tabără Alexandra, Luţă Ion, Bucos 

Iulia, Nunu Andrei au comunicat că problema înstrăinării terenului cu 

suprafața de peste 40 ha, pe care anterior se afla un iaz, a fost discutată la 

consiliul local și s-a decis înstrăinarea terenului pentru reconstrucţia fostului 

iaz. De menţionat că consilierii locali nu cunoşteau faptul privind existenţa a 2 

loturi separate a cîte 20 ha, ei au decis înstrăinarea un singur lot cu suprafaţa 

totală de aproximativ 40 ha. 

Conform explicaţiei secretarului Consiliului local, Decuseară Victor, din 

momentul exercitării funcţiei respective (august 2007), fostul secretar Endter 

Tatiana nu i-a transmis procesul-verbal al şedinţei consiliului local cu nr. 2 din 

23 septembrie 2005 și deciziile nr. 03/07 din 25 iulie 2006 cu privire la 

valabilitatea procesului verbal al licitaţiei şi nr. 03/07 din 25 iulie 2006 cu 

privire la valabilitatea deciziei Consiliului. 



Conform raportului de constatare tehnico-științifică, în rezultatul căreia 

a fost întocmit raportul de expertiză nr. 233 din 15 iulie 2011 semnăturile cet. 

Ion Luţă 

din procesul-verbal nr. 2 cu privire la rezultatele licitării din 23 septembrie 

2005, s. 

Cărpineni r-l. Hînceşti, conform căruia a fost vîndut terenul cu suprafaţa de 

20,1969 

ha şi din procesul-verbal nr. 2 cu privire la rezultatele licitării din 23 

septembrie 2005, s. 

Cărpineni r-l. Hînceşti, conform căruia a fost vîndut terenul cu suprafaţa de 

20,5998 

ha nu au fost executate de către Ion Luţă, ci de către o altă persoană. De 

asemeni, 

semnăturile cet. Copăceanu Roman ce se conţin în deciziile Consiliului 

Comunal 

Cărpineni, dintre care una cu nr. 03/06 şi trei cu nr. 03/07, toate din 25 iulie 

2006 cu 

privire la valabilitatea deciziei, valabilitatea deciziei Consiliului şi cu privire la 

valabilitatea procesului verbal al licitaţiei, prezentate la cercetare, au fost 

executate nu de către însăşi Roman Copăceanu, ci de către o altă persoană. 

Totodată, semnăturile din numele cet. Copăceanu Roman ce se conţin în 

decizia 

nr. 04/07 din 07 iulie 2005 despre vînzarea la licitaţie a unor terenuri din 

fondul de rezervă (sectorul cu suprafaţa de 20,1969 ha) şi decizia nr. 04/07 din 

07 iulie 2005 despre vînzarea la licitație a unor terenuri din fondul de rezervă 

(sectorul cu suprafaţă de 20,5998 ha) au fost executate nu de către însăşi cet. 

Roman Copăceanu, ci de către o altă persoană. 



Astfel, documentele oficiale nominalizate, în baza cărora au fost 

încheiate contractele de vînzare-cumpărare asupra terenurilor şi înregistrat la 

Organul Cadastral Teritorial dreptul de proprietate al cet. Ion Ender asupra 

acestor terenuri, sunt false. 

Luând în consideraţie cele expuse mai sus, precum şi faptul că în urma 

examinării materialului nu este posibilă tragerea la răspundere penală în baza 

art. 332 a factorilor de decizie ai Primăriei Cărpineni din motivul intervenirii 

termenului de prescripţie, deoarece contractele au fost datate cu 18 august 

2006, înregistrate la OCT la 19 septembrie 2006, adică actele care au stat la 

baza semnării acestor contracte au fost falsificate, pînă la data semnării 

contractelor. Sancţiunea art. 332 este pînă la 2 ani, art. 16 alin. (2) Cod penal, 

face parte din categoria infracțiunilor uşoare. 

Nefiind de acord cu decizia nr. 03/07 din 25 iulie 2006 Consiliului 

comunei Cărpineni r-l. Hîncești, prin care s-a considerat valabilă decizia 

Consiliului comunal Cărpineni nr. 04/07 din 07 iulie 2005, cu privire la 

vînzarea la licitaţie a unor terenuri din fondul de rezervă din comuna Cărpineni, 

Catan Gheorghe, Buză Vasile, Buhnă Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și 

Straton Simion, au depus cerere prealabilă la 01 februarie 2016, la Primăria 

comunei Cărpineni, r—l. Hîncești, prin care au solicitat anularea deciziei nr. 

03/07 din 25 iulie 2006 Consiliului comunei Cărpineni r-l. Hîncești și a 

contractelor de vînzare-cumpărare încheiate între Primăria comunei Cărpineni 

r-l. Hîncești și cet. Endter Ion (f.d.14-16, vol. I). 

Prin decizia nr. 01/02.1 din 19 februarie 2016 Consiliul comunei 

Cărpineni r-l. Hîncești, examinînd cererea cu privire la anularea deciziei 

Consiliului locat al com. Cărpineni nr. 03/07 din 25 iulie 2006 şi anularea 

contractelor de vînzare cumpărare cu cet. Endier Ion. În temeiul art.14 alin. (3) 

din Legea administrației publice locate nr. 436 din 28.12.2006, cu modificările 



şi completările ulterioare, Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la 

petiţionare, Avizul comisiei Economico - Juridico Drept şi Disciplină; Avizul 

Comisiei Agricultură, Industrie, Protecția Mediului şi Amenajarea Teritoriului, 

a decis: că, actuala componenţă a consiliului consideră că decizia contestată 

este una ilegală, precum şi contractele de vânzare cumpărare care se contestă. 

Este cert faptul că comunitatea locală a fost deposedată de iazul satului de 

către fosta administrație şi familia Endter prin falsuri în actele publice, dar, 

reieșind din faptul că la mijlocul problemei se discuta despre dreptul de 

proprietate, drept de este garantat de Constituţia Republicii Moldova, 

consideră că situația în cauză urmează a fi soluţionată de către instanţa de 

judecată. Executarea prezentei decizii este pusă în sarcina primarului comunei 

Cărpineni Ion Cărpineanu. Controlul executării prezentei decizii se pune în 

sarcina Comisiei Economico - Juridică, Drept şi Disciplină şi Comisia 

Agricultură, Industrie, Protecția Mediului şi Amenajarea Teritoriului (f.d.17, 

vol. I). 

Înaintînd cerere de chemare în judecată, împotriva Consiliului local al 

comunei Cărpineni, Catan Gheorghe, Buză Vasile, Buhnă Petru, Rachiu Valerii, 

Straton Ilie și Straton Simion au solicitat anularea deciziei Consiliului local al 

comunei Cărpineni nr.03/07 din 25.07.2006 și anularea contractelor de 

vînzare-cumpărare a terenurilor încheiate cu Endter Ion. 

Fiind investită cu judecarea pricinii în cauză prima instanţă a ajuns la 

concluzia netemeiniciei acţiunii, respingînd-o ca fiind depusă cu încălcarea 

termenului de prescripție. 

Instanţa de apel constată, însă, că hotărîrea instanţei de fond a fost 

adoptată cu încălcarea normelor de drept procedural, fapt ce indică la 

netemeinicia acestei. 

Astfel, se va nota că, ajungând la concluzia netemeiniciei cererii de 



chemare în judecată și respingînd-o ca fiind depusă cu încălcarea termenului 

de prescripție, instanța de fond a reținut că, reclamanții au omis termenul de 

adresare în judecată, aceștia neprezentând probe care ar demonstra, că au fost 

în imposibilitate de a depune acţiunea în termen, iar argumentele vis-a-vis de 

aflarea recentă a faptului scoaterii la licitație a terenurilor în cauză (2005), a 

încheierii contractelor de vânzare-cumpărare între Primăria comunei Cărpineni 

și Endtre Ion (2006), instanța le apreciază ca neveridice și lipsite de suport 

juridic, dar și combătute prin însăși argumentele indicate în cererea de 

chemare în judecată, prin declarațiile reprezentantului pârâtului Consiliului 

local Cărpineni - Sergiu Mandiș, dar și prin Ordonanța de refuz în pornirea 

urmăririi penale, întocmită de procuratura CCCEC la 17.01.2011, iar potrivit 

art. 118 alin. (1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe 

care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu 

dispune altfel. 

Colegiul civil consideră că instanţa de fond eronat a ajuns la concluzia 

de a respinge cererea de chemare în judecată ca fiind depusă cu încălcarea 

termenului de prescripție. 

În conformitate cu prevederilor art. 212 alin. (3) CPC, dacă renunțarea 

reclamantului la acțiune, recunoașterea acțiunii de către pârât sau tranzacția 

părților sunt exprimate în cereri scrise, adresate instanței, ele se anexează la 

dosar, fapt menționat în procesul-verbal al ședinței de judecată. 

Prima instanță, însă, contrar prevederilor legale enunțate, nu a emis 

luat în considerație faptul că, reprezentatul Consiliului local Cărpineni r-l. 

Hîncești a recunoscut cererea de chemare în judecată înaintată de către Catan 

Gheorghe, Buză Vasile, Buhnă Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și Straton 

Simion, invocînd că, nu a fost emisă decizie, iar actul și semnăturile sunt false. 

Susține, că a fost schimbată destinația terenurilor, deoarece anterior a fost un 



iaz, însă nu a găsit asemenea acte ce ar confirma schimbul de destinație a 

terenului. 

Totodată, urmează de evidențiat că, reprezentantului Primăriei com. 

Cărpineni r-l. Hîncești de asemenea a declarat instanței, că susține cererea de 

chemare în judecată, suplimentar a declarat că, de fapt au fost lezate 

drepturile cetățenilor localității de a se folosi de un bun ce le aparține, 

deoarece au fost privați de acest bun prin frauda sancționată penal. 

Prin urmare, instanța de fond urma să admită cererea de chemare în 

judecată înaintată de către Catan Gheorghe, Buză Vasile, Buhnă Petru, Rachiu 

Valerii, Straton Ilie și Straton Simion, și să anuleze actele contestate. 

În contextul dat, instanța de apel relevă că, cele descrise incontestabil 

indică la o examinare superficială a cauzei, fără a fi supusă controlului 

temeinicia și corectitudinea soluției date de prima instanță prin prisma 

prevederilor legale. 

Ca urmare, în sensul art. 6 §1 din Convenția Europeană pentru Apărarea 

Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, instanța de apel ține să 

menționeze că, instanțele de judecată trebuie să indice cu suficientă claritate 

motivele pe care-și întemeiază hotărârile, iar având în vedere caracterul 

determinant al concluziilor sale, să precizeze noțiunile, ce implică o apreciere 

a faptelor supuse examinării. 

De asemenea, noțiunea de proces echitabil impune ca instanța de 

judecată să nu-și motiveze doar sumar hotărârea sa, ci să examineze efectiv 

problemele esențiale care-i sunt supuse aprecierii și să nu se mulțumească de 

a proba pur și simplu concluziile uneia dintre părți. 

În speță, prezintă relevanță și faptul că, folosirea criteriilor pentru 

determinarea corectă a naturii juridice a litigiului dat, reieșind din specificul 

acestuia, presupune prin sine lămurirea completă și pe bază de dovezi certe a 



situației de fapt, care, este diferită de la caz la caz. 

Astfel, din considerentele menționate, Colegiul civil comercial și de 

contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău ajunge la concluzia de a 

anula decizia Consiliului Comunal Cărpineni, r-l. Hînceşti nr. 03/07 din 25 iulie 

2006, prin care s-a considerat valabilă decizia Consiliului comunal Cărpineni nr. 

04/07 din 07 iulie 2005, cu privire la vînzarea la licitaţie a unor terenuri din 

fondul de rezervă din comuna Cărpineni. 

Privitor la cerința cu privire la anularea contractelor de 

vînzare-cumpărare a terenurilor cu suprafaţa de 20,5998 ha şi suprafaţa de 

20,1969 ha, încheiate între Primăria Cărpineni, r-l. Hînceşti şi Endter Ion la 

data de 18 august 2006, instanța de apel reține. 

Conform art.216 alin. (1) Cod civil, actul juridic este nul în temeiurile 

prevăzute de prezentul cod (nulitate absolută). 

Conform art.217 Cod civil, nulitatea absolută a actului juridic poate fi 

invocată de orice persoană care are un interes născut şi actual. Instanţa de 

judecată o invocă din oficiu. Nulitatea absolută nu poate fi înlăturată prin 

confirmarea de către părţi a actului lovit de nulitate. Acţiunea în constatare a 

nulităţii absolute este imprescriptibilă. 

Conform art. 219 alin. (1) Cod civil, actul juridic nul încetează cu efect 

retroactiv din momentul încheierii. Dacă din conținutul său rezultă că poate 

înceta numai pe viitor, actul juridic nu va produce efecte pentru viitor. 

Se reține că, decizia Consiliului Comunal Cărpineni, r-l. Hînceşti nr. 

03/07 din 25 iulie 2006, a servit drept temei de încheiere a contractelor de 

vînzare-cumpărare a terenurilor cu suprafaţa de 20,5998 ha şi suprafaţa de 

20,1969 ha, la data de 18 august 2006. 

Luînd în considerație cele stabilite și faptul că, decizia Consiliului 

Comunal Cărpineni, r-l. Hînceşti nr. 03/07 din 25 iulie 2006, prin care s-a 



considerat valabilă decizia Consiliului comunal Cărpineni nr. 04/07 din 07 iulie 

2005, cu privire la vînzarea la licitaţie a unor terenuri din fondul de rezervă din 

comuna Cărpineni, a fost anulată, iar contractele de vînzare-cumpărare a 

terenurilor cu suprafaţa de 20,5998 ha şi suprafaţa de 20,1969 ha, la data de 

18 august 2006 sunt acte juridice emise ca urmare actului administrativ, acte 

subsecvente, Colegiul civil ajunge la concluzia că, de a anula și contractele de 

vînzare-cumpărare a terenurilor cu suprafaţa de 20,5998 ha şi suprafaţa de 

20,1969 ha, încheiate între Primăria Cărpineni, r-l. Hînceşti şi Endter Ion la 

data de 18 august 2006 cu repunerea părţilor în poziţia iniţială. 

Fiecare parte trebuie să restituie tot ceea ce a primit în baza actului 

juridic nul, iar în cazul imposibilității de restituire, este obligat să plătească 

contravaloarea prestației. 

Instanța reține, că Endter Ion în baza contractelor contestate a efectuat 

achitări către Primăria com. Cărpineni în sumă de 177800 lei, fapt confirmat 

de părţile pricinii. 

Urmează a fi aduse părţile contractelor în poziţie iniţială şi încasat de la 

Primăria com. Cărpineni pentru Endter Ion suma de 177800 lei, iar Endter Ion 

trebuie să restituie terenurile cu suprafața de 20,1969 ha și 20,5998 ha în 

proprietatea APL Cărpineni. 

Conform art. 94 alin. (1) CPC, instanţa judecătorească obligă partea 

care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părţii care a avut câştig de 

cauză cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost admisă 

parţial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii 

admise din pretenţii, iar pârâtului – proporţional părţii respinse din pretenţiile 

reclamantului. 

La caz, instanței de apel reține reclamanții Catan Gheorghe, Buză Vasile, 

Buhnă Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și Straton Simion la depunerea cererii 



de chemare în judecată au achitat taxa de stat în mărime de 5315,88 lei, fapt 

confirmat prin ordinile de încasare a numerarului nr. NOR-J000 din 06 iulie 

2016 (f.d.62-63, vol. I), care urmează a fi încasat în mod solidar din contul 

Consiliului local Cărpineni, r-l. Hîncești și Endter Ion. 

Pe cale de consecință, Colegiul Civil reiterează concluzia, de a admite 

cererea de apel depusă de către reprezentantul apelanților Catan Gheorghe, 

Buză Vasile, Buhnă Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și Straton Simion, 

avocatul Vladislav Roșca, de a casa hotărîrea Judecătoriei Hîncești sediul 

central din 23 aprilie 2018, și de a pronunța o nouă hotărîre privind admiterea 

cererii de chemare în judecată înaintată de către Catan Gheorghe, Buză Vasile, 

Buhnă Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și Straton Simion împotriva 

Consiliului local al comunei Cărpineni cu privire la anularea deciziei 

Consiliului 

local al comunei Cărpineni nr.03/07 din 25.07.2006 și anularea contractelor de 

vînzare-cumpărare a terenurilor încheiate cu Endter Ion, cu anularea deciziei 

Consiliului Comunal Cărpineni, r-l. Hînceşti nr. 03/07 din 25 iulie 2006, prin 

care s-a considerat valabilă decizia Consiliului comunal Cărpineni nr. 04/07 din 

07 iulie 2005, cu privire la vînzarea la licitaţie a unor terenuri din fondul de 

rezervă din comuna Cărpineni, și contractelor de vînzare-cumpărare a 

terenurilor cu suprafaţa de 20,5998 ha şi suprafaţa de 20,1969 ha, încheiate 

între Primăria Cărpineni, r-l. Hînceşti şi Endter Ion la data de 18 august 2006 

cu repunerea părţilor în poziţia iniţială. Se încasează de la Primăria Cărpineni 

în beneficiul lui Endter Ion suma de 177800 lei și se restituie terenul cu 

suprafața de 20,1969 ha și 20,5998 ha în proprietatea APL Cărpineni. 

În conformitate cu art. 385 alin. (1) lit. c), 389, 390 CPC, Convenția de la 

Haga din 25.10.1980, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii de 

Apel Chişinău, 

d e c i d e : 



Se admite apelul declarat de reprezentantul apelanților Catan Gheorghe, 

Buză Vasile, Buhnă Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și Straton Simion, 

avocatul Vladislav Roșca. 

Se casează hotărîrea Judecătoriei Hîncești sediul central din 23 aprilie 

2018, adoptată în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de 

către Catan Gheorghe, Buză Vasile, Buhnă Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și 

Straton Simion împotriva Consiliului local al comunei Cărpineni cu privire la 

anularea deciziei Consiliului local al comunei Cărpineni nr.03/07 din 

25.07.2006 și anularea contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor 

încheiate cu Endter Ion, și se pronunță o nouă hotărîre, după cum urmează. 

Se admite cererea de chemare în judecată înaintată de către Catan 

Gheorghe, Buză Vasile, Buhnă Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și Straton 

Simion împotriva Consiliului local al comunei Cărpineni cu privire la anularea 

deciziei Consiliului local al comunei Cărpineni nr.03/07 din 25.07.2006 și 

anularea contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor încheiate cu Endter 

Ion. 

Se anulează decizia Consiliului local al comunei Cărpineni nr.03/07 din 

25 iulie 2006, prin care s-a considerat valabilă decizia Consiliului comunal 

Cărpineni nr. 04/07 din 07 iulie 2005, cu privire la vînzarea la licitație a unor 

terenuri din fondul de rezervă din comuna Cărpineni. 

Se anulează contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor cu suprafaţa 

de 20,5998 ha şi suprafaţa de 20,1969 ha, încheiate între Primăria Cărpineni, 

r-l. Hînceşti şi Endter Ion la data de 18 august 2006 cu repunerea părţilor în 

poziţia iniţială. 

Se încasează de la Primăria Cărpineni în beneficiul lui Endter Ion suma 

de 177800 (una sută șaptezeci și opt mii opt sute) lei. 

Se restituie terenul cu suprafața de 20,1969 ha și 20,5998 ha în 



proprietatea Consiliului local al comunei Cărpineni, r-l. Hîncești. 

Se încasează în mod solidar de la Consiliul local al comunei Cărpineni, 

r-l. Hîncești și Endter Ion în beneficiul lui Catan Gheorghe, Buză Vasile, Buhnă 

Petru, Rachiu Valerii, Straton Ilie și Straton Simion, suma de 5315,88 (cinci mii 

trei sute cincisprezece lei și 88 bani) lei, cu titlu de taxa de stat achitată la 

depunerea acțiunii. 

Decizia este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs la 

Curtea Supremă de Justiţie în termen de două luni de la comunicarea deciziei 

integrale. 

Preşedintele completului 

judecător Maria Guzun 

Judecători: Liuba Pruteanu 

V i r g i l i u 

Buhnaci 

privin__ 


