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ACT DE CONSTATARE 

№ 03/256 

 
mun. Chișinău          18.12.2014 

 

Comisia Națională de Integritate, în componența membrilor, Anatolie Donciu – 

Președinte, Victor Strătilă – Vicepreședinte, Dumitru Prijmireanu, Leonid Morari și Vera 

Lupu, examinînd rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al 

conflictului de interese de către primarul or. Vadul lui Vodă, dl Onofriiciuc Iuri, INDO 

________________, adoptă prezentul act de constatare. 

 La 01.09.2014 CNI a fost sesizată de către Centrul Național Anticorupție (nr.19/28-

2392 din 26.08.2014) referitor la nerespectarea dispozițiilor legale privind conflictul de 

interese de către primarul or. Vadul lui Vodă, dl Onofriiciuc Iuri. 

Conform celor relatate în sesizare, pe parcursul anului 2014, primarul Vadul lui Vodă,                           
dl Onofriiciuc Iuri a semnat mai multe documente inclusiv, contractul de arendă în interesul 

societății comerciale ”Alivecprim” al cărui director și fondator este dna Onofriiciuc _____, 

soția dlui Onofriiciuc Iuri. 

Întru elucidarea aspectelor menționate, Comisia a dispus inițierea controlului privind 

eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese în privința primarului Vadul 

lui Vodă, dl Onofriiciuc Iuri, aprobînd în acest sens Procesul - verbal nr.03/145 din 

18.09.2014. 

Sub aspect procedural, conformînd-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei 

Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia la informat pe dl 

Onofriiciuc Iuri prin scrisoarea nr.03/1368 din 23.09.2014 despre inițierea controlului privind 

eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese, concomitent fiindu-i 

explicate drepturile conform pct. 48 al Regulamentului menționat. 

De menționat că, dl Onofriiciuc Iuri a beneficiat de dreptul de a lua cunoștință cu 

materialele dosarului, și a prezentat explicații necesare efectuării controlului. 

În temeiul pct. 46 al Regulamentului menționat, Comisia a solicitat autorităților 

competente informațiile și documentele necesare pentru realizarea controlului.  

Declarația de interese personale și Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 

anul 2013 au fost depuse de către dl Onofriiciuc Iuri la data de 03.02.2014. 
 

Examinarea documentelor şi informațiilor prezentate Comisiei în cadrul controlului se 

atestă următoarele: 

Dl Onofriiciuc Iuri își exercită mandatul de primar al or. Vadul lui Vodă din 16.06.2011, 

validat prin Hotărîrea Judecătoriei Ciocana, nr. dosarului 2-2095/2011 din aceiași dată. 

Dl Onofriiciuc Iuri, deține calitatea de subiect al declarării conform prevederilor art.3 

alin.(1) lit. a) al Legii nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, fiind persoană 
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cu funcție de deminate publică căruia i se aplică prevederile Legii nr.768 din 02.02.2000 

privind statutul alesului local, Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică 

locală și Legii nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate 

publică. 

Potrivit informației din registrul de evidența a populației se confirmă relațiile de rudenie 

între dl Onofriiciuc Iuri și dna Onofriiciuc _____ (soț - soție), de asemenea se arată că, SC 

”ALIVECPRIM” SRL, a fost fondată și este administrată de dna Onofriiciuc ______. 

Documentele prezentate în cadrul controlului de către primarul or. Vadul lui Vodă, dl 

Onofriiciuc Iuri înregistrat cu nr.7682/1 din 06.10.2014 se atestă că, în adresa consiliului or. 

Vadul lui Vodă a parvenit demersul SC ”ALIVECPRIM” SRL înregistrat cu nr.05-4/215B 

din 21.05.2014 cu solicitarea de a atribui în arendă terenul cu suprafața de 1.0999 ha pentru 

exploatarea parcării auto procurată de la Uniunea conducătorilor auto din Republica Moldova 

în baza Contractului de vînzare-cumpărare nr.3885 din 03.06.2014. 

Potrivit acestui contract Uniunea conducătorilor auto din Republica Moldova în calitate 

de ”Vînzător” vinde către SC ”ALIVECPRIM” SRL în calitate de ”Cumpărător” bunul imobil 

construcția, cu modul de folosință – construcție accesorie cu suprafața la sol de 11,8 m2 cu nr. 

cadastral ________, care este amplasată pe terenul cu nr. cadastral __________, cu suprafața 

de 1,5 ha care nu servește obiect al prezentului contract. 

De asemenea, în adresa consiliului or. Vadul lui Vodă a parvenit de la Uniunea 

conducătorilor auto din Republica Moldova demersul nr.174 din 04.06.2014, înregistrată cu 

nr.05-4/215A din 21.05.2014 în consiliul local, prin care solicită modificarea suprafeței 

terenului atribuit în arendă prin contractul nr.02/1-51-2003 precum și modificarea prețului de 

arendă, în legătură cu înstrăinarea bunului imobil cu nr. cadastral ___________ și cu 

mijloacelor fixe anexate. 

Comisia pentru urbanism prestări servicii și susținerea micului business din cadrul mun. 

Chișinău a examinat proiectul de decizie al consiliului or. Vadul lui Vodă cu privire la 

modificarea suprafeței și separarea bunului imobil cu nr. cadastral ______________ și a 

eliberat avizul la 22.05.2014, ”prin care acceptă proiectul de decizie al consiliului or. Vadul 

lui Vodă, cu privire la modificarea suprafeței și separarea bunului imobil cu nr. cadastral 

______________ și recomandă consiliului or. Vadul lui Vodă spre aprobare.”  

Potrivit art.16 din Legea nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală primarul or. Vadul lui Vodă, dl Onofriiciuc Iuri prin dispoziția nr.05-3/81A din 

02.06.2014 dispune convocarea ședinței din 06.06.2014, incluzînd 36 de subiecte pe ordinea 

de zi a ședinței și la pct. II ”controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum”, fiind semnată 

de dl Onofriiciuc Iuri, primarul or. Vadul lui Vodă. 

Prin Procesul – verbal nr.4 din 06.06.2014 confirmă organizarea ședinței ordinare a 

consiliului local. Înainte de a fi examinată agenda ședinței, primarul or. Vadul lui Vodă, dl 

Onofriiciuc Iuri, a propus de a include încă 5 subiecte pe lîngă cele expuse în dispoziția nr.05-

3/81A din 02.06.2014, printre care se regăsește și subiectul cu privire la modificarea 

suprafeței și separarea bunului imobil cu nr. cadastral ____________. 

Ulterior, a fost examinat subiectul cu nr.4/41, ”cu privire la modificarea suprafeței și 

separarea bunului imobil cu nr. cadastral ___________. În urma discuțiilor membrii 

consiliului or. Vadul lui Vodă au votat pentru – 9 voturi, fără a fi indicat numele, contra – 0 

și s-au abținut – 3, prin care s-a decis: 

1. ”Se acceptă formarea prin separare a bunului imobil în două părți: lotul 1 numărul 

cadastral __________ cu suprafața de 0,4000 ha și lotul 2 nr. cadastral ___________ cu 

suprafața de 1,0999, situate în or. Vadul lui Vodă, Parcul Nistrean; 
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2. Se acceptă modificarea contractul de arendă funciara nr.02-1/51 din 18.11.2003 prin 

modificarea suprafeței terenului arendat de Uniunea Conducătorilor Auto din RM, amplasat 

pe teritoriul Parcului Nistrean, or. Vadul lui Vodă cu numărul cadastral 3158301036, din 

suprafața 1,5 ha pe suprafața 0,4000 ha conform planului geometric întocmit de către SRL 

”Velescard Terra”; 

3. Se acceptă transmiterea în arenda funciară firmei ”A1ivecprim”SRL a lotului de teren 

cu suprafața de 1,0999 ha, pe un termen de 25 ani, cu coeficientul 2 % din prețul normativ al 

pămîntului; 

4. Se pune în sarcina Uniunii Conducătorilor Auto din RM să încheie cu primăria or. 

Vadul lui Vodă acord adițional la contractul de arendă funciară nr. 02-1/51 din 18.11.2003; 

5. Se pune în seama ”A1ivecprim”SRL să încheie cu primăria or. Vadul lui Vodă 

contractul de arendă funciară; 

6. Prezenta decizie se aduce la cunoștința beneficiarilor. 

În aceiași zi de 06.06.2014, a fost întocmit Contractul de arendă funciară nr.02-1/_43_ 

între primăria or. Vadul lui Vodă în calitate de ”Arendator” și SC ”ALIVECPRIM” SRL în 

calitate de ”Arendaș”. Obiectul contractului este terenul cu nr cadastral ______________, cu 

o suprafață de 1,0999 ha situat în or. Vadul lui Vodă, pe teritoriul Parcului Nistrean, luat în 

arendă pe o perioadă de 17 ani din 06.06.2014 pînă la 06.06.2039, cu o plată anuală de 28418,0 

lei. 

Dl Onofriiciuc Iuri în explicația depusă remarcă faptul că: ”… la semnarea contractului 

dintre ”ALIVECPRIM” și primăria or. Vadul lui Vodă a avut calitatea de primar al orașului 

și executor al Deciziei Consiliului or. Vadul lui Vodă, care la rîndul său este un organ 

deliberativ, iar executarea deciziilor este atribuția mea de funcție… Totodată ne informează 

că nici un fel de transmiteri de teren nu au avut loc.” 

Însă din setul de materiale prezentat în adresa Comisiei este Procesul – verbal de predare 

- primire a terenului de pămînt în arendă prin contractul nr.02-1/_43_ din 06.06.2014 prin 

care se atestă că primăria or. Vadul lui Vodă transmite iar SC ”ALIVECPRIM” SRL primește 

lotul în stare bună aplicînd semnăturilor de către părți. 

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de 

interese, dna Onofriiciuc ______ se încadrează în categoria ”persoane apropiate - soțul 

(soția), persoanele înrudite prin sînge sau adopție (părinți, copii, frați, surori, bunici, nepoți, 

unchi, mătuși)….”. 

Raportînd faptele enunţate la exigenţele art.5 al aceiași legi, se conchide că dl 

Onofriiciuc Iuri în calitate de subiect al declarării intereselor personale, în îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu, a avut obligația de a lua decizii conducînd-se de norma legală, ținînd 

cont de interesul public și renunțînd la interesul personal rezultat din relația de rudenie cu dna 

Onofriiciuc ______ (soția). 

Astfel, potrivit alin.(2) art.9 al aceleași legi, dl Onofriiciuc Iuri, era obligat să anunțe 

Comisia Națională de Integritate despre conflictul de interese în care se află, și anume despre 

interesul său rezultat din relații cu persoane apropiate legat de decizia pe care trebuie să o ia 

personal la semnarea Contractului de arendă funciară nr.02-1/_43_ din 06.06.2014. 

Totodată, dl Onofriiciuc Iuri, urma să aplice în conformitate cu art.11 din această lege 

una din opțiunile de tratare și soluționare a situațiilor de conflict de interese apărute la etapa 

de semnare a Contractul de arendă funciară nr.02-1/_43_ din 06.06.2014. 

Prin urmare, analizînd acţiunile dlui Onofriiciuc Iuri prin prisma art. 2 din legea 

menționată, putem conchide prezența conflictului de interese şi anume, a conflictului dintre 
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exercitarea atribuţiilor funcţiei deţinute ”asigură executarea deciziilor consiliului local” şi 

interesele personale rezultate din „relaţiile sale cu persoane apropiate” și anume cu soția sa 

dna Onofriiciuc ______, care au influenţat necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi 

imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor în semnarea a Contractului de arendă funciară 

nr.02-1/_43_ din 06.06.2014. 

Dl Onofriiciuc Iuri în explicația depusă menționează:”… că nu a încălcat sub nici o 

formă prevederile Legii nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese. Primarul – 

este o autoritate reprezentativă a populației unității administrativ-teritoriale și executivă a 

consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat… 
consiliu local – autoritate reprezentativă şi deliberativă a populației unității administrativ-

teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, aleasă în vederea soluționării problemelor de interes local; 

Contrar prevederilor menționate mai sus, dl Onofriiciuc Iuri nu a declarat în termenul 

şi modul stabilit despre conflictul de interese în care se află şi nu a întreprins nici o măsură 

de tratare şi soluționare a acestuia în cadrul semnării Contractului de arendă funciară nr.02-

1/_43_ din 06.06.2014. 

De menționat, că potrivit art. 34 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 „atribuțiile 

primarului pot fi exercitate de către viceprimar sau, după caz, de către secretarul consiliului 

local”. 

Generalizînd cele expuse, se conchide că dl Onofriiciuc Iuri nu a declarat în termenul 

și modul stabilit despre conflictul de interese manifestat în cazul semnării Contractului de 

arendă funciară nr.02-1/_43_ din 06.06.2014. 

În conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 52, 53, 54, 56 și 58 ale 

Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011 

Comisia, 
DISPUNE: 

1. Constatarea încălcării regimului juridic al conflictului de interese de către primarul or. 

Vadul lui Vodă, dl Onofriiciuc Iuri, exprimată prin nedeclararea și ne întreprinderea acțiunilor 

de soluționare a conflictului de interese în termenele și condițiile prevăzute de lege în cazul 

semnării Contractului de arendă funciară nr.02-1/_43_ din 06.06.2014, unde era vizată SC 

”ALIVECPRIM” SRL la care soția, dna Onofriiciuc ______, este fondator unic și fondator; 

2. Transmiterea Actului de constatare Centrului Național Anticorupție pentru aplicarea 

sancțiunii prevăzute de art. 3132 al Codului contravențional al Republicii Moldova; 

3. Sesizarea instanței de judecată competentă, după rămînerea definitivă a Actului de 

constatare, pentru constatarea Contractului de arendă funciară nr.02-1/_43 din 06.06.2014 

semnate în conflict de interese; 

4. Comunicarea Actului de constatare dlui Onofriiciuc Iuri; 

5. Informarea petiționarului. 

 

Președintele Comisiei  

Naționale de Integritate      Anatolie DONCIU 
 


