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                      Comunicat public 

 
Un nou vechi mecanism de CENTRALIZARE PATRIMONIALĂ 

 implementat de Guvern  
 

Urmare analizei activității guvernului pe domeniul delimitării bunurilor 
domeniul public ale statului de cele ale unităților administrativ teritoriale, Congresul 
Autorităților Locale din Moldova (în continuare CALM) vine să aducă în atenția 
autorităților și publicului larg următoarele. 

Pentru realizarea procesului de delimitarea proprietății publice, legiuitorul a 
aprobat Legea privind delimitarea proprietăţii publice nr.29/2018, iar în scopul 
îndeplinirii Programului național de delimitare a bunurilor imobile proprietate 
publică a fost elaborată și aprobată Hotărîrea Guvernului nr.63/2019 cu privire la 
aprobarea Regulamentul privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate 
publică. 

Procesul de delimitare urma să respecte documentele de politici publice, 
angajamentele interne și externe asumate de către stat în domeniul descentralizării, 
unul dintre pilonii de bază ale acestui proces fiind descentralizarea patrimoniala. 
Aceasta ar însemna transmiterea bunurilor care au pierdut statutul de bun de interes 
național către autoritățile publice locale.  
 Contrar cadrului legal existent, încălcând principiul legalității, transparenței, 
integrității și prioritizării interesului public a bunului în care urmează să fie 
desfășurat procesul de delimitare, organul central de specialitate a promovat, iar 
Guvernul a aprobat acte normative, care prejudiciază procesul de delimitare și 
descentralizare. Astfel, autoritățile publice centrale nu inițiază lucrări de delimitare 
a bunurilor imobile proprietatea statului și continuă să modifice anexele necesare 
din Hotărîrea Guvernului nr.351/2005, fapt care periclitează procesul delimitării 
bunurilor imobile proprietate publică, contravine cadrului normativ existent și 
atentează la drepturile constituționale ale autorităților publice locale. 
 Aceste acțiuni încalcă prevederile Constituției, Cartei Europene a Autonomiei 
Locale și reprezintă în esență preluare unilaterală și abuzivă a bunurilor imobile 
susceptibile procesului de delimitare. 

CALM își exprimă indignarea în raport cu acțiunile arbitrare și ilegale ale 
reprezentanților autorităților publice centrale. Solicităm stoparea practicii vicioase 
și onorarea de către autoritățile publice centrale a obligațiilor asumate prin actele 
normative aprobate. Totodată, facem apel către organele procuraturii să examineze 
informațiile făcute publice în prezentul comunicat. 
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