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COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE  

A REPUBLICII MOLDOVA 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo,1 

Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md, e-mail:info@cni.md 

ACT DE CONSTATARE 

Nr. 03/159 

 

mun. Chișinău                               ,,30” aprilie 2015 
 

Comisia Națională de Integritate, în componența membrilor 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 com. Cotiujenii Mari, r-l Șoldănești, dl Comendant 

Petru, IDNO ……………., adoptă prezentul act de constatare. 

La 1812.2014, în adresa Comisiei a parvenit sesizarea Inspectoratului de 

Poliție Șoldănești cu nr. 5221 din 11.12.2014, în privința primarului comunei 

Cotiujenii Mari, r-l Șoldănești, dlui Comendant Petru. 

 Conform celor relatate în sesizare, se menționează despre o eventuală situație 

de conflict de interese în cazul în care dl Comendant Petru, primar al com. Cotiujenii 

Mari, r-l Șoldănești, în rezultatul licitației din 19.11.2012 a transmis în locațiune 

două suprafețe din liceul ,,Cotiujenii Mari”, director al căruia este dna ……………. 
(soția), către SRL ”Comenfort Grup”, la care dl Comendant Petru este fondator iar 

soția sa, este administrator al acestei societăți comerciale.  

Întru elucidarea aspectelor menționate, Comisia a dispus inițierea controlului 

privind eventuala încălcare a regimului juridic al conflictului de interese, în privința 

dlui Comendant Petru, primarul com. Cotiujenii Mari, r-l Șoldănești, aprobînd în 

acest sens procesul verbal nr. 03/280 din 30.12.2014. 

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

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

Comisia a informat pe dl Comendant Petru prin scrisoarea nr. 03/5 din 12.01.2015 

despre inițierea procedurii de control, concomitent fiindu-i explicate drepturile 

conform pct. 48 al Regulamentului menționat. 

De menționat că, dl Comendant Petru nu a prezentat documente și explicații 

de rigoare necesare efectuării controlului. 

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

autorităților competente informațiile și documentele necesare pentru realizarea 

controlului. 

Examinarea documentelor prezentate Comisiei în cadrul controlului atestă 

următoarele:  

Dl Comendant Petru, exercită mandatul de primar al com. Cotiujenii Mari, r-l 

Șoldănești din data de 12.06.2007. 
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Dl Comendant Petru este subiect al declarării, conform prevederilor art. 3 lit. a) 

al Legii № 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, fiind 

persoană cu funcție de demnitate publică căruia i se aplică prevederile Legii nr. 199 

din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, 

Legii nr. 768 – XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local și Legii nr. 436 – 

XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală. 

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

anul 2013 au fost depuse de către dl Comendant Petru pe propria răspundere la data 

de 12.03.2014. 

Conform bazei ,,ACCES”, dl Comendant Petru din data de 18.08.2006 este 

fondator al SRL ,,Comenfort Grup” iar dna ……………. (soția) este administrator. 

Camera Înregistrării de Stat prin scrisoarea cu nr. 05/214/2 din 22.01.2015, 

confirmă faptul că dl Comendant Petru este co-fondator cu cota parte de 49 % iar 

soția administrator al SRL ,,Comenfort Grup”. 

Conform materialelor prezentate de către Inspectoratul de Poliție Șoldănești prin 

scrisoarea cu nr. 234 din 21.01.2015 se atestă, în monitorul oficial a fost publicat 

anunțul privind desfășurarea licitației către 19.11.2012 de către primăria com. 

Cotiujenii Mari, r-l Șoldănești, de dare în arendă a două spații cu suprafața de 9 mp 

fiecare în clădirea liceului teoretic cu prețul inițial de 537.07 lei fiecare, pe un termen 

de 3 ani, în baza deciziei consiliului comunal al primăriei Cotiujeii Mari, r-l 

Șoldănești nr. 08-03 din 23.10.2012.  

În punctul 7 al Deciziei s-a specificat ,,controlul asupra executării prezentei 

decizii se atribuie dlui Comendant Petru, primarul comunei”. 

În baza deciziei consiliului comunal, dl Comendant Petru a emis Comunicat 

Informativ privind desfășurarea licitației publice ,,cu strigare” de dare  în arendă a 

două încăperi pentru bufete școlare, care a fost publicat în Monitorul Oficial. 

Potrivit Procesului Verbal nr. 1 de prezentare – recepționare la licitație a setului 

de documente nr. 1 și Actul nr. 1 de examinare a setului de documente și a lotului 

de pămînt din 19.11.2012, a recepționat și a examinat actele dl Comendant Petru,       

actele au fost prezentate de către reprezentantul SRL ,,Comenfort Grup”, dna 

……………. (soția dlui Comendant Petru și administrator al întreprinderii). 

Potrivit Procesului Verbal nr. 1 ,,privind rezultatele licitării” din 19.11.2012, 

ofertantul licitației SRL ,,Comenfort Grup” a fost desemnat ca cîștigător. 

La materiale se anexează declarația datată din 19.12.2012, din numele dlui 

Comendant Petru, prin care dlui declară că nu poate participa la licitație deoarece 

este acționar al SRL ,,Comenfort Grup” și solicită petrecerea licitației în absența lui 

pentru a evita conflictul de interese. 

Este de menționat că, declarația de abținere al dlui Comendant Petru datează din 

data de 19.12.2012, iar licitația a avut la data de 19.11.2012, fii diferența de o lună 

de zile de la data desfășurării licitației. 

Totodată, prin scrisoarea nr. 03/367 din 24.02.2015 remisă către SRL 

,,Comenfort Grup”, a fost prezentată copia contractului de locațiune nr. 10 din 

25.12.2012, prin care dl Comendant Petru, primarul comunei Cotiujenii Mari a 

semnat transmiterea în folosință temporară pînă la data de 25.12.2015, cu plată 

anuală cu cuantumul în mărime de 40.51 lei, două spații pentru bufet școlar din liceul 
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teoretic din sat. Cotiujenii Mari către SRL ,,Cmenfort Grup”, administrator al căreia 

este soția sa, dna …………….. Este de menționat că, potrivit procesului verbal nr. 

1 din 19.11.2012, privind rezultatele licitării, plata lunară de arendă a spațiilor 

menționate, pentru o unitate constituie 644.47 lei.           

Astfel, pornind de la prevederile art. 2 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire 

la conflictul de interese, primarul sat. Cotiujenii Mari, r-l Șoldănești, dl Comendant 

Petru a admis conflict de interese în cazul în care fiind în exercitarea atribuțiilor 

funcționale în calitate de primar și avînd interes personal, care rezultă din relațiile 

sale cu persoane apropiate (soția …………….) și din relații cu persoana juridică 

SRL ,,Comenfort Grup”  la care dlui este co-fondator cu cota parte de 49 % nu a 

declarat, nu a soluționat în termenul stabilit situația de conflict și a semnat contractul 

de locațiune nr. 10 din 25.12.2012, privind transmiterea în posesie și folosință 

temporară cu plată a două spații pentru bufet școlar din liceul teoretic din sat. 

Cotiujenii Mari către SRL ,,Cmenfort Grup”, a semnat procesul verbal nr. 1 de 

prezentare –  recepționare la licitație a setului de documente și Actul nr. 1 din 

19.11.2012 privind examinarea setului de documente și a lotului de pămînt.  

Conform alin. (1) art. 5 al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul 

de interese, dl Comendant Petru în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu avea 

obligația de a lua decizii conducîndu-se de legislația corespunzătoare și de politica 

statului în domeniul respectiv, ținînd cont de interesul public și renunțînd la 

interesele personale. 

Potrivit alin. (2) art. 5 al aceleiași legi, dl Comendant Petru avea obligația de a 

renunța la interesele personale, ce pot compromite deciziile oficiale, luate cu 

participarea lor, sau să se abțină de la participarea la luarea sau executarea unor 

astfel de decizii, dacă acestea pot fi compromise de interesele lor personale sau de 

apartenența lor la anumite organizații. 

Conform prevederilor alin. (2) art. 9 al legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la 

conflictul de interese, dl Comendant Petru trebuia să informeze Comisia Națională 

de Integritate imediat dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării despre:  

- ”interesul, său ori a persoanelor apropiate, legat de decizia pe care trebuie să o 

ia personal sau la luarea căreia trebuie să participe, ori la acțiunea pe care trebuie 

să o întreprindă în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu”. 

 Totodată, conform art. 11, alin. (5), dl Comendant Petru trebuia să aleagă una 

din opțiuni pentru soluționarea conflictului de interese, fapt care nu l-a făcut, 

semnînd contractul de arendă al automobilului cu fratele său. 

  Așadar, contrar prevederilor legale menționate, dl Comendant Petru nu a 

declarat în termenul şi modul stabilit Comisia Națională de Integritate despre 

conflictul de interese în care se află semnînd contractul de locațiune din 25.12.2012 

cu soția sa. 

Reieșind din cele menționate, se conchide că, de către dl Comendant Petru nu 

au fost respectate exigențele legale privind regimul juridic al declarării intereselor 

personale. 

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 52-55 

și 58 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 

180 din 19.12.2011, Comisia,- 
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DISPUNE: 

 

1. Constatarea încălcării regimului juridic al conflictului de interese, de către dl 

Comendant Petru, primarul sat. Cotiujenii Mari, r-l Șoldănești, prin nedeclararea și 

nesoluționarea în termenul și modul stabilit conflictul de interese și semnarea 

contractului de locațiune nr. 10 din 25.12.2012 cu soția sa; 

2. Sesizarea Centrului Național Anticorupție în vederea examinării faptului 

nedeclarării și admiterii conflictului de interese de către dl Comendant Petru, prin 

prisma prevederilor articolelor 312 și 3132 Cod Contravențional; 

3. Sesizarea Inspecției Financiare, în vederea efectuării controlului corectitudinii 

utilizării resurselor bugetare; 

4. Comunicarea actului de constatare dlui Comendant Petru; 

5. Informarea petiționarului. 

 

 

 

 

Vicepreședintele Comisie  

Naționale de integritate                        Victor Strătilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


