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DREPT COMERCIAL 
 

 
 

 

1. Acţiune având ca obiect retragere asociaţi din societate. Stabilire preţ acţiuni urmare 
aportului la capitalul social. Invocarea excepţiei lipsei de interes privind admiterea cererii de 
retragere din societate şi excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind obligarea la plata 
contravalorii acţiunilor. 

 
          Art.134, art.226 al.3 – Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale 

        Art.7201 al.1 Cod pr.civilă 
        Art.274, art.275 Cod pr.civilă 

 
    

Decizia civilă nr. 1786/COM/14.10.2010 
Dosar nr. 10089/118/2007 

 
         Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa-Secţia Comercială sub numărul 
10089/118/12.10.2007 reclamanta SIF T. S.A. (SIF T.) a solicitat în contradictoriu cu pârâta S.C. C. 
95 S.R.L. ca prin hotărâre judecătorească să se dispună următoarele; 1. să se admită cererea de 
retragere din societate a  reclamantei şi să se oblige pârâta la plata contravalorii celor 8.156 părţi 
sociale pe care le deţine la societate la o valoare ce urmează a fi determinată de către un  expert 
autorizat la data de 01.06.2007 prin folosirea a cel puţin două metode de evaluare  recunoscute de  
standardele europene de evaluare; 2. hotărârea să ţină loc de act de cesiune pentru  cele 8.156 părţi 
sociale de la societatea reclamantă  către societatea pârâtă; 3. obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de 
judecată. 
         Prin sent.civ.nr.1757/16.03.2010 Tribunalul Constanţa - Secţia Comercială, Contencios 
Administrativ şi Fiscal a admite acţiunea, astfel cum a fost precizată, 
 A încuviinţat retragerea asociatei reclamante SIF „T.” SA din S.C. C. 95 S.R.L. 
 A obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 253.675,815 lei reprezentând 
contravaloarea celor 2039 părţi sociale deţinute de aceasta (echivalentul a 8156 acţiuni). 
 Părţile sociale în număr de 2039 reprezentând cota 29,9149% din capitalul social vor fi 
preluate de societatea pârâtă şi vor reveni asociatului rămas S.C. C.C. S.R.L. 
 S-a dispus comunicarea prezentei hotărâri către ORC Constanţa, după rămânerea irevocabilă, 
în vederea efectuării înregistrărilor corespunzătoare. 
         Pârâta a fost obligată la plata către reclamantă a sumei de 7768,57 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată. 
         Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond, în baza materialului probator administrat în 
cauză, a reţinut următoarele, prin hotărârea nr.1/16.02.2007 a Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor S.C. C. 95 S.A. s-a hotărât schimbarea formei juridice a societăţii din societate pe acţiuni 
în societate în răspundere limitată în baza art.10 alin.1 din Legea  nr. 31/1990 modificată şi completată 
de Legea nr. 441/2006. Această hotărâre a fost publicată în M.O. partea a IV-a nr. 1990/06.07.2007.  

Reclamanta a votat împotriva acestei hotărâri aşa cum rezultă din declaraţia de retragere aspect  
necontestat de către pârâtă.  

Prin adresa nr. 5706/13.07.2007 reclamanta şi-a depus declaraţia de retragere din societate 
solicitând în acest sens acordul privind retragerea şi angajarea unui expert autorizat care să 
întocmească raportul de evaluare a acţiunilor emise de S.C. C. 95 S.A. şi punerea la dispoziţie a 
acestui raport în 60 de zile de la primirea adresei.  



 7

Din adresa nr. 5706/13.07.2007 emisă de S.C. C. 95 S.R.L. rezultă că pârâta este de acord cu 
retragerea reclamantei din societate şi că s-au început  demersurile în vederea angajării unui expert 
autorizat să întocmească raportul de evaluare.  

De la data emiterii acestei adrese (20.07.2007) şi până la data formulării prezentei acţiuni 
(11.10.2007) nu s-a luat vreo hotărâre în sensul retragerii şi nici nu s-a întocmit vreun raport de 
evaluare.  

Prin raportul de expertiză, întocmit de expert S.V., s-a constatat că totalul activului net este de 
1.738.581 lei, valoarea unei acţiuni fiind de 63,954 lei/ acţiune astfel încât preţul ce urmează a fi plătit 
de pârâtă în schimbul acţiunilor deţinute de reclamantă a fost stabilit la 521.601 lei (8.156 acţiuni x 
63,954 lei/acţiune).  

Prin raportul de expertiză tehnică judiciară imobiliară încuviinţată la cererea pârâtei s-au 
stabilit  următoarele: 1. Valoarea societăţii calculată prin metoda activului net corectat este de 
1.478.549,179 lei; 2. valoarea societăţii calculată prin metoda capitalizării venitului este de 
212.519,244 lei; 3. valoarea medie a celor două metode aplicate  din data de 01.06.2007 este de 
845.534,212 lei; 4. valoarea nominală a unei acţiuni este de 31,1029 lei; 5. preţul pe care SC C. 95 
SRL trebuie să-l  plătească către S.I.F. Transilvania în schimbul  celor 8.156 de acţiuni  deţinute de 
aceasta în societate este de 153.675,815 lei.  

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta SC C. 95 SRL, criticând-o ca netemeinică 
şi nelegală, învederând că tribunalul nu a luat în considerare participarea directă a SIF T. SA în 
administrarea societăţii SC C. 95 SRL, iar raportul de expertiză efectuat în cauză nu a avut în vedere 
situaţia financiară a societăţii de la ultimul proces verbal în care reprezentantul SIF T. SA a participat, 
ci data declaraţiei de retragere nr.5706/13.07.2007. În aceste condiţii se impune actualizarea raportului 
de expertiză având în vedere şi situaţia economico-financiară a societăţii C. 95 SRL la data de 
30.06.2009. 

În mod greşit instanţa de fond a considerat că SC C. 95 SRL este parte căzută în pretenţii 
deoarece asociatul majoritar nu s-a opus şi chiar a fost de acord cu retragerea din societate a 
reclamantei SC SIF T. SA începând demersurile în vederea angajării unui expert autorizat care să 
evalueze valoarea acţiunilor asociatului retras. De asemenea, s-a încercat în repetate rânduri 
soluţionarea pe cale amiabilă a diferendului, actele doveditoare fiind depuse la dosarul cauzei. 

Intimata reclamantă a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat. 

Recurenta pârâtă, după depunerea întâmpinării, a formulat o nouă cerere prin care a invocat 
excepţia lipsei de interes în solicitarea admiterii cererii de retragere din societate precum şi excepţia 
inadmisibilităţii capătului de cerere prin care s-a solicitat obligarea sa la plata sumei de 253.675,815 
lei. 

La rândul său intimata reclamantă a formulat note scrise prin care a solicitat respingerea 
excepţiilor ca nefondate. 

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei primei instanţe din perspectiva criticilor 
formulate, Curtea consideră recursul nefondat, motivat de următoarele considerente:  

Respectând regula prevăzută de art.137 C.pr.civ, Curtea va proceda mai întâi la soluţionarea 
excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în 
fond a pricinii. 

Astfel, în ce priveşte excepţia lipsei de interes în solicitarea admiterii cererii de retragere din 
societate invocată de recurenta pârâtă SC C. 95 SRL, aceasta precizează că urmare a cererii de 
retragere din data de 13.07.2007 intimata şi-a manifestat în mod expres decizia de retragere din 
societate, iar în termenul legal recurenta prin adresa nr.57 a comunicat acordul său cu privire la 
această opţiune. 
         Potrivit art.134 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, acţionarii care nu au votat în 
favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita 
cumpărarea acţiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca 
obiect: 
    a) schimbarea obiectului principal de activitate; 
    b) mutarea sediului societăţii în străinătate; 
    c) schimbarea formei societăţii; 
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    d) fuziunea sau divizarea societăţii. 
    (2) Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii 
adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. 
a) - c), şi de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d). 
    (3) Acţionarii vor depune la sediul societăţii, alături de declaraţia scrisă de retragere, acţiunile pe 
care le posedă sau, după caz, certificatele de acţionar emise potrivit art. 97. 
    (4) Preţul plătit de societate pentru acţiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un 
expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două metode de 
evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul 
delegat în conformitate cu dispoziţiile art. 38 şi 39, la cererea consiliului de administraţie, respectiv a 
directoratului. 
    (5) Costurile de evaluare vor fi suportate de societate. 
         Din dispoziţia legală prezentată mai sus nu rezultă niciun moment ipoteza prezentată de 
recurentă conform căreia instanţa de judecată nu mai are competenţa de a cenzura un accord al 
asociaţilor, deja îndeplinit. 
         Atât timp cât textul de lege impune desemnarea expertului de către judecătorul delegate, rezultă 
că asociatul care solicită retragerea se poate adresa instanţei de judecată pentru obţinerea preţului 
pentru acţiunile ce i se cuvin. 
         În condiţiile în care societatea deşi a fost de acord cu retragerea asociatului, nu a plătit în cele 
din urmă preţul solicitat de cel ce se retrage sau cel stabilit de expert, intimate reclamantă are la 
dispoziţie calea acţiunii în judecată pentru recunoşterea dreptului său.   
         Mai mult decât atât, interpretarea recurentei în sensul inadmisibilităţii prezentei acţiuni afectează 
în mod flagrant principiul constituţional prev. de art.21 din Constituţie privind accesul liber la justiţie. 
         Astfel, Curtea va dispune respingerea excepţiei lipsei de interes ca nefondată. 
         Cu privire la excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere prin care s-a solicitat obligarea 
recurentei la plata sumei de 253.675,815 lei, instanta de judecată o va respinge ca nefondată. 
         Potrivit art.7201 alin.1 C.pr.civ, în procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, 
înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului fie 
prin mediere, fie prin conciliere directă. 
         Rezultă din textul legal prezentat faptul că parcurgerea etapei medierii sau concilierii sunt 
necesare în litigiile comerciale evaluabile în bani, situaţie ce nu se regăseşte în cazul de faţă. 
         Acţiunea de faţă are ca obiect principal retragere asociat, acţiune calificată după obiectul ei ca 
fiind nepatrimonială, neevaluabilă în bani. 
         Este adevărat că o consecinţă a retragerii o reprezintă plata acţiunilor de către societate a 
acţiunilor ce revin asociatului retras, însă acesta reprezintă în cazul unei acţiuni la instanţa de judecată 
o solicitare secundară, constituind un capăt de cerere secundar, iar soarta sa este dată de regula, 
conform căreia accesoriul urmează soarta principalului. 
         Cu privire la fondul cauzei, instanţa de fond în mod corect a reţinut faptul că în cauză sunt 
îndeplinite condiţiile art.134 alin.1 lit.c din Legea 31/1990, respectiv schimbarea formei societăţii. 
         Întrucât prin Hotărârea nr.1/16.02.2007 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC C. 
95 SRL s-a hotărât schimbarea formei juridice a societăţii din societate pe acţiuni în societate cu 
răspundere limitată, iar asociatul SIF T. a votat împotriva acestei hotărâri, aspect necontestat de 
recurenta pârâtă, s-a aplicat regula de mai sus în sensul retragerii acestui asociat din societate. 
         Respectând drepturile asociatului retras urmare a aportului său la capitalul social, art. 226 alin.3 
din Legea 31/1990 prevede că, drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se 
stabilesc prin acordul asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia sau, în caz de neînţelegere, de 
tribunal. 
         Cum în cazul de faţă părţile nu au ajuns la o valoare a acţiunilor pe cale amiabilă, instanţa de 
fond a procedat la efectuarea a două expertize contabile, ultima efetuată de trei experţi. 
         Astfel, potrivit concluziilor Raportului de contraexpertiză tehnică judiciară imobiliară, valoarea 
nominală a unei acţiuni este de 31,1029 lei, iar preţul pe care SC C. 95 SRL trebuie să-l plătescă către 
SIF T. în schimbul celor 8.156 acţiuni deţinute de aceasta în societate este de 253.675,815 lei. 
         În final, după mai multe obiecţiuni şi răspunsuri la obiecţiuni recurenta pârâtă prin cererea de la 
fila 169, vol.II a precizat faptul că este de accord cu retragerea din societate a SIF T., precum şi cu 
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suma de 253.675,815 lei reprezentând contravaloarea acţiunilor acesteia, însă nu a fost de accord cu 
obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată. 
         Această cerere formulată de pârâtă la finalul procesului, după epuizarea probatoriului, îmbracă 
forma unei recunoaşteri a pretenţiilor din acţiunea formulată de reclamantă, însă ea nu poate avea 
efectul prevăzut de art.275 C.pr.civ, datorită tardivităţii formulării sale. 
         Potrivit acestui text de lege, pârâtul care a recunoscut la prima zi de înfăţişare pretenţiile 
reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, afară numai dacă a fost pus în 
întârziere înainte de chemarea în judecată. 
         Cum în cazul de faţă recurenta pârâtă a recunoscut pretenţiile intimatei reclamantei cu mult după 
prima zi de înfăţişare, instanţa de fond în mod corect nu a dat eficienţă dispoziţiilor prev. de art.275 
C.pr.civ, constatând astfel îndeplinite condiţiile de la art.274 C.pr.civ. 
         Fiind astfel în culpă în ce priveşte declanşarea prezentului litigiu, recurenta pârâtă a fost obligată 
la plata cheltuielilor de judecată pe care intimata reclamantă le-a suportat cu plata taxei de timbru, 
timbru judiciar şi onorariu expertiză.  
 

2. Cerere înregistrare menţiuni. Suspendare judecată recurs. 

 
        Art.6 – OUG nr.116/2009 

        Art.244 al.1 pct.1 Cod pr.civilă 
 

 

Decizia civilă nr. 2188/COM/22.12.2010 
Dosar nr. 9950/118/2010 

 
Prin plângerea depusă la data de 3.08.2009 la ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa şi 

comunicată cu adresa nr.R21462/12.08.2010 Tribunalului Constanţa, înregistrată la această instanţă 
sub nr.950/118/2010, petenta SC V. SA a contestat Rezoluţia nr.10114/28.05.2010 a directorului ORC 
de pe lângă Tribunalul Constanţa solicitând respingerea cererii de înregistrare menţiuni formulate de 
solicitantul N.D.M. în calitate de asociat unic al SC T.T. SRL, reprezentată în prezent prin 
administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă L.M. 
 În motivarea plângerii s-a arătat că cesionarea părţilor sociale de către N.D.M., asociat unic al 
SC T.T. SRL, către SC R.S. SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 6, S.I. nr.273, etaj P, J40/15812/1993, 
CUI 4261394, reprezentată de B.L.C., este frauduloasă, fiind făcută cu scopul exclusiv al declanşării 
procedurii insolvenţei faţă de SC T.T. SRL prin intermediul noului administrator şi asociat unic 
persoană juridică. 
 S-a susţinut că transmiterea părţilor sociale realizată cu scopul exclusiv al deschiderii 
procedurii insolvenţei faţă de debitoare (dosar nr.30631/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – 
Secţia a VII-a) reprezintă o operaţiune frauduloasă, consimţită în favoarea unei societăţi specializate 
în achiziţionarea de societăţi comerciale cu datorii, iar transferul părţilor sociale, a cărui înregistrare s-
a dispus prin rezoluţia atacată, a deschis calea spre declanşarea procedurii insolvenţei, păgubitoare 
pentru creditoare, cererea de declanşare a procedurii insolvenţei fiind formulată anterior publicării în 
partea a IV-a a Monitorului Oficial a modificărilor actului constitutiv în sensul arătat. 
 În drept, au fost invocate disp. art.6 alin.3 şi art.3 alin.2 din OUG nr.116/2009. 
 În susţinerea plângerii s-au depus în copie următoarele înscrisuri: Rezoluţia ORC din data de 
11.08.2010, fişa privind fluxul operaţiunilor şi observaţii, din oficiu fiind solicitate de instanţă de la 
ORC Constanţa copia certificată a cererii nr.31561/26.05.2010 şi rezoluţia nr.10114/28.05.2001.  

Prin Sentinţa civilă nr.747/COM/23.09.2010 Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată 
plângerea formulată de petenta SC V. SA. 

Pentru a dispune astfel, a reţinut prima instanţă că, prin cererea înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr.31561/26.05.2010, SC T.T. SRL prin 
administrator N.D.M. a solicitat înmatricularea, ca urmare a schimbării sediului din jud. Constanţa în 
Mun. Bucureşti, a societăţii, modificare denumire, transmitere părţi sociale, modificare administrator 
şi act constitutiv actualizat. 
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 Prin Rezoluţiunea nr.10114/28.05.2010, Directorul ORC Constanţa a admis cererea formulată 
de solicitantul N.D.M. a dispus: schimbarea sediului în alt judeţ, respectiv în Bucureşti, sector 6, S.I. 
nr.273; reînmatricularea în mun. Bucureşti, radierea societăţii T.T. SRL de la ORC de pe lângă 
Tribunalul Constanţa; dobândirea de către SC R.S. SRL a 500 părţi sociale în valoare totală de 20.000 
lei, revocare administrator N.D.M., numire administrator B.L.C., numire reprezentant asociat persoană 
juridică, B.L.C., depunere act constitutiv actualizat, declaraţie pe propria răspundere ş.a. 
 S-a mai reţinut că, potrivit art.192 alin.2 raportat la art.1961 din Legea nr.31/1990 modificată, 
pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesară dispoziţia asociatului 
unic, iar, în cauză, în mod legal asociatul unic N.D.M. a emis Decizia nr.1/2010 cu privire la 
modificările înregistrate la ORC şi menţionate mai sus, întrucât asociatul unic reprezintă forul în care 
se formează voinţa socială, singurele excepţii fiind cele prevăzute de actul constitutiv sau chiar de 
lege. 
 Instanţa a apreciat că menţiunile arătate au fost înregistrate la ORC Constanţa în mod legal, iar 
susţinerea petentei, potrivit cu care „transferul părţilor sociale, a cărui înregistrare s-a dispus prin 
rezoluţia atacată, a deschis calea spre declanşarea procedurii insolvenţei, păgubitoare pentru 
creditoare”, nu poate fi reţinută în cauză faţă de voinţa persoanelor juridice SC T.T. SRL şi SC R.S. 
SRL implicate în acest transfer de părţi sociale. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs petenta SC V. SA, care a criticat soluţia 
primei instanţe ca fiind nelegală şi netemeinică, invocând dispoziţiile art.304 pct.3, 5, 9 Cod 
procedură civilă. 

Recurenta a susţinut următoarele motive de recurs: 
1. Motivul prevăzut de art.304 pct.3 Cod procedură civilă - necompetenţa materială a 

Tribunalului constanţa de a se pronunţa asupra plângerii. 
S-a arătat că plângerea este de competenţa materială a Secţiei a VI-a Comerciale a 

Tribunalului Municipiului Bucureşti, acesteia trebuind a-i fi înaintată plângerea de către ORC 
Constanţa.  

Astfel, plângerea împotriva încheierii directorului ORC Constanţa a fost greşit înaintată 
Tribunalului Constanţa, deşi în chiar antetul său petenta a precizat că instanţa competentă este Secţia a 
VI-a a Tribunalului Municipiului Bucureşti. În prezent, SC T.T. SRL este înregistrată la ORC 
Bucureşti sub nr. J40/5568/2010, fiind radiată de la ORC Constanţa începând cu data schimbării 
sediului său social în Municipiul Bucureşti, S.I. nr.273. 

Consideră că în această situaţie, de schimbare a sediului social urmată de radierea societăţii de 
la ORC Constanţa (unde societatea fusese înregistrată sub nr.J13/955/2005) şi înregistrarea sa la ORC 
al Municipiului Bucureşti (sub nr.J40/5568/2010), potrivit art.6 din OUG nr.116/2209, aprobată prin 
Legea nr.84/2010, plângerea se înregistrează la ORC Constanţa (acolo unde s-a făcut înregistrarea 
contestată), dar se soluţionează de instanţa în a cărei rază teritorială se află noul sediu social, în speţă 
Tribunalul Municipiului Bucureşti. 

S-a apreciat că o astfel de interpretare este în acord cu art.3 alin.(2) din OUG nr.116/2009, 
aprobată prin Legea 84/2010, potrivit cu care „În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin instanţă 
se înţelege tribunalul comercial sau secţia comercială a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are 
sediul comerciantul. " 

În plus, arată recurenta, pe rolul Secţiei a VI-a a Tribunalului Municipiului Bucureşti există 
dosarul nr.45447/3/2010 având obiect identic - plângere împotriva Directorului ORC Constanţa, cu 
termen de judecată pe data de 26.08.2011. 

Solicită casarea sentinţei recurate cu trimiterea cauzei spre competentă soluţionare Secţiei a 
VI-a a Tribunalului Municipiului Bucureşti (pe rolul căruia există deja dosarul nr.45447/3/2010, 
având acelaşi obiect, cu termen de judecată pe data de 26.08.2011). 

Motivul prevăzut de art.304 pct. 5 Cod procedură civilă - necitarea petentei în cauză. 
Petenta SC V. SA nu a avut cunoştinţă, până la data comunicării sentinţei, nu doar de termenul 

acordat pentru soluţionarea plângerii, dar nici măcar de existenţa unui dosar cu un asemenea obiect pe 
rolul Tribunalului Constanţa. 

Prin urmare, precizarea din cuprinsul practicalei sentinţei recurate privind respectarea 
procedurii de citare cu respectarea prevederilor art.87 pct. 2 şi următoarele Cod Procedură Civilă este 
eronată, (petenta nefiind citată vreodată la sediul indicat în plângere, potrivit prevederilor art.87 pct.2 
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Cod procedură civilă, caz în care s-ar fi prezentat şi ar fi invocat excepţia necompetenţei materiale a 
Tribunalului Constanţa. 

Motivul prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă - hotărârea a fost dată cu aplicarea 
greşită a legii. 

Susţine recurenta că, deşi prima instanţă nu a contestat posibilitatea existenţei unui prejudiciu 
pe care petenta SC V. SA l-ar fi avut de suferit de pe urma transferului părţilor sociale de la N.D. 
(asociat unic al SC T.T. SRL) la SC R.S. SRL (noul asociat unic - persoană juridică al SC T.T. SRL, 
debitoarea petentei SC V. SA), a considerat că paguba nu poate fi reţinută pe motiv că transferul 
părţilor sociale reprezintă "voinţa părţilor implicate în această convenţie". Însă acest acord de voinţă 
este de natură a o prejudicia, prin efectele pe care le-a născut (efecte evidenţiate în cuprinsul 
plângerii), astfel că, admiţând raţionamentul primei instanţe ar însemna că, fie şi atunci când s-ar face 
dovada caracterului fraudulos al unui act, acesta să nu poată fi anulat pe motiv că reprezintă voinţa 
părţilor. 

Recurenta a arătat că, în fapt, pe calea plângerii, a contestat – în calitate de creditoare a SC 
T.T. SRL - transferul părţilor sociale de la asociatul unic N.D. la persoana juridică SC R.S. SRL, cu 
sediul în Municipiul Bucureşti, întrucât, urmare a acestui transfer, debitoarea SC T.T. SRL şi-a 
schimbat sediul în circumscripţia teritorială a unui alt tribunal decât cel în raza căruia se ştia urmărită 
silit (SC T.T. SRL fiind urmărită silit de către creditoarea SC V. SA în cadrul dosarului de executare 
nr.865/2009 al BEJ D.V.). În plus, toată această operaţiune s-a dovedit a fi fost făcută în scopul strict 
al declanşării - în privinţa debitoarei SC T.T. SRL - a procedurii insolvenţei, pe temeiul art.27-28 din 
Legea 85/2006. 

Acest scop (fraudulos în sine) este evident în condiţiile în care transferul tuturor părţilor 
sociale s-a realizat către o persoană juridică (SC R.S. SRL) care îşi declară deschis scopul funcţionării 
ca fiind acela al achiziţionării firmelor cu datorii (în acest sens făcându-şi publicitate pe internet). 
Observând faptul că, imediat după data preluării părţilor sociale (25.05.2010), noul administrator al 
societăţii cu datorii solicită deschiderea procedurii insolvenţei (23.06.2010), este clar că scopul 
transferului părţilor sociale este determinat de încercarea de sustragere a societăţii de la plata datoriilor 
sale către creditori.  

Constatând aceste nereguli, SC V. SA a formulat: 
- opoziţie faţă de deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei SC T.T. SRL, pe 

temeiul art.32 alin.2 din Legea nr.85/2006 (dosar 30631/3/2010 de pe rolul Tribunalului Municipiului 
Bucureşti); 

- opoziţie faţă de transferul părţilor sociale din cadrul SC T.T. SRL, de la persoana fizică 
asociat unic N.D. la persoana juridică SC R.S. SRL (opoziţie ce face obiectul dosarului 
nr.36944/3/2010 de pe rolul Tribunalului Municipiului Bucureşti cu prim termen de judecată pe data 
de 22.06.2011- cererea formulată de SC V. SA de preschimbare a acestuia fiind respinsă). 

- plângere împotriva încheierii directorului ORC Constanţa, de aprobare a fraudulosului 
transfer de părţi sociale, transfer păgubitor pentru creditoarea SC V. SA. 

Prejudiciul invocat de recurentă vizează următoarele împrejurări: 
- ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei (prin încheiere pronunţată de Secţia a VI-a a 

Tribunalului Municipiului Bucureşti), creditoarea SC V. SA a fost nevoită să suporte consecinţele 
suspendării de drept a executării silite în dosarul de executare nr.865/2009 al BEJ D.V.; 

- deşi deţine o creanţă constatată printr-un titlu executoriu, creditoarea SC V. SA fost omisă de 
SC T.T. SRL din lista creditorilor pe care aceasta, în calitate de debitoare, avea obligaţia să o 
înainteze, în integralitatea ei, Tribunalului Municipiului Bucureşti; 

- creditoarea SC V. SA a fost convocată de administratorul judiciar la o primă adunare a 
creditorilor cu o săptămână mai devreme faţă de termenul fixat de judecătorul sindic pentru această 
primă adunare a creditorilor, deliberat fixată cu o zi mai devreme faţă de termenul stabilit de 
judecătorul sindic pentru soluţionarea opoziţiei întemeiate pe dispoziţiile art.32 alin.2 din Legea 
85/2006; 

- între debitoarea SC T.T. SRL şi doar una dintre creditoare a fost realizată o novaţie prin 
schimbare de debitor, calitatea de debitor fiind astfel preluată de o altă societate, faţă de care nu s-a 
deschis, însă, procedura insolvenţei. Măsura este contestată de creditoarea SC V. SA, fiind 
prejudiciabilă pentru aceasta. 
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Susţine recurenta că toate aceste elemente, deşi apărute ulterior formulării plângerii, 
evidenţiază a fortiori scopul fraudulos avut în vedere la momentul iniţial al transferului părţilor 
sociale, transfer aprobat prin încheiere de către directorul ORC Constanţa, contestată pe calea 
prezentei plângeri. 

Intimata SC T.T. SRL, prin lichidator judiciar, a depus întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursului ca neîntemeiat.  

Intimata a invocat excepţia netimbrării recursului, excepţie rămasă fără obiect având în vedere 
că recurenta a depus la dosarul cauzei dovada achitării taxei de timbru în sumă de 20 de lei şi timbru 
judiciar de 0,5 lei.  

Cu privire la excepţia necompetenţei materiale, a arătat că în mod corect Registrul Comerţului 
a înaintat Tribunalului Constanţa cererea, deoarece s-a efectuat o operaţiune în circumscripţia căruia 
acesta îşi avea competenţa, în condiţiile în care legea nu face distincţie care este instanţa competentă 
să o soluţioneze, în cazul în care societatea şi-a schimbat sediul social. 

În ce priveşte motivul de recurs prin care recurenta invocă necitarea sa în cauză, arată că din 
cuprinsul sentinţei rezultă că procedura de citare a fost verificată şi în mod legal îndeplinită conform 
prevederilor art.87 pct.2 şi următoarele Cod procedură civilă, iar recurenta cunoştea că de la 
momentul opoziţiei, Registrul Comerţului Constanţa va înainta în termen de cel mult 3 zile cererea la 
instanţa în circumscripţia în care activează, respectiv Tribunalul Constanţa.  

Referitor la motivul de recurs prin care se susţine că hotărârea a fost dată cu aplicarea greşită a 
legii, învederează că opoziţia avea ca obiect strict operaţiunile care s-au efectuat la Registrul 
Comerţului Constanţa cu acordul Directorului ORC Constanţa, instanţa fiind obligată în a analiza dacă 
operaţiunile conform art.192 alin.2 raportat la art.196 din Legea nr.31/1990 modificată, pentru 
hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv, au fost făcute cu respectarea literei legii şi 
nu aşa zisul prejudiciu pe care recurenta l-ar fi suferit în urma transferului părţilor sociale de către 
administratorul de la acea vreme. 

Expunând situaţia de fapt, a arătat că SC T.T. SRL s-a confruntat cu starea de insolvenţă la 
momentul în care s-a aflat în imposibilitate de a mai plăti ratele rezultate dintr-un contract de leasing 
financiar nr.060804555RE/01/04.06.2008 încheiat cu SC M.L. IFN (România) SA după o serie de 
încercări de găsire a unor soluţii prin care să poată achita debitul către această societate financiară. 
Faţă de valoarea datoriei existente în favoarea SC M.L. IFN (România) SA, datoria invocată de SC V. 
SA este insignifiantă în sensul că nu se poate susţine că SC T.T. SRL a înţeles să solicite intrarea în 
procedura insolvenţei pentru a înşela interesele SC V. SA. 

Mai mult, la data la care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei - 25.06.2010 – recurenta 
a stat în pasivitate neînţelegând să înainteze un act de executare, în condiţiile în care cunoştea buna 
intenţie a debitoarei, care, chiar şi aflându-se în incapacitate de plată a multor debite, i-a făcut o ofertă 
de plată parţială a debitului, într-o valoare ce nu se poate neglija - 38.332,875 Ron. 

Consideră intimata că soluţia instanţei este legală, în mod corect fiind admisă cererea de 
înregistrare menţiuni potrivit Rezoluţiei nr.10114/28.05.2010 a Directorului ORC Constanţa. 

Prin concluzii scrise depuse la 16.12.2010, recurenta petentă a solicitat suspendarea 
judecăţii recursului, în temeiul art.244 alin.1 Cod de procedură civilă, până la soluţionarea definitivă 
a dosarului nr.45447/3/2010 al Tribunalului Bucureşti, în aşa fel încât conexarea celor două dosare să 
se facă în recurs pentru evitarea unor soluţii contradictorii. 

Solicită repunerea pe rol a cauzei pentru a depune înscrisuri doveditoare ale datei la care a fost 
înaintată Tribunalului Municipiului Bucureşti plângerea formulată împotriva încheierii directorului 
ORC Constanţa prin care s-a luat act de transferul părţilor sociale în cadrul SC T.T. SRL, păgubitor 
pentru creditoarea recurentă. 

Arată că plângerea a fost înaintată Tribunalului Municipiului Bucureşti pe cale poştală şi 
înregistrată iniţial în dosarul de faliment al SC T.T. SRL nr.30631/3/2010, dosar din care a fost 
ulterior desprinsă de judecătorul sindic şi înaintată la Secţia a VI-a comercială a TMB unde a fost 
înregistrată sub nr.45447/3/2010 la data de 23.09.2010 şi consideră că se impune a se face dovada 
acestor împrejurări cu copie de pe acţiunea introductivă, de pe plicul în care a fost expediată 
Tribunalului Municipiului Bucureşti şi de pe încheierea prin care plângerea s-a descusut de la dosarul 
de falimente. 
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Mai arată recurenta că nu a cunoscut despre existenţa prezentului dosar şi nici nu a bănuit-o, 
câtă vreme solicitase ORC Constanţa să înainteze plângerea Tribunalului Bucureşti. 

În ce priveşte competenţa instanţei, arată că, urmare distincţiei dintre locul înregistrării 
plângerii şi cel al soluţionării acesteia, în situaţii precum cea dedusă judecăţii, este posibil şi totodată 
legal ca înregistrarea plângerii să se facă în circumscripţia unui tribunal, iar soluţionarea acesteia să se 
facă de alt tribunal, al unei diferite circumscripţii. 

Analizând cererea de suspendare a cauzei formulată de recurentă în temeiul art.244 
alin.1 pct.1 Cod de procedură civilă, Curtea o apreciază neîntemeiată. 

Potrivit disp. art.244 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă, „Instanţa poate suspenda judecata: 
1.când dezlegarea pricinii atârnă în totul sau în parte de existenţa sau neexistenţa unui drept care face 
obiectul unei alte judecăţi.”, alin.2 stabilind că „Suspendarea va dăinui până când hotărârea pronunţată 
în pricina care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă.” 

Fiind vorba de o suspendare facultativă, instanţa este datoare să verifice şi să aprecieze dacă 
dezlegarea pricinii de faţă depinde de soluţia ce urmează a se da în cauza pendinte la Tribunalul 
Bucureşti, respectiv în dosarul nr.45447/3/2010 care are ca obiect plângere împotriva aceleiaşi 
Rezoluţii nr.10114/28.05.2010 a directorului ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa. 

Ori, scopul afirmat de recurentă în cererea de suspendare nu este acela de a temporiza 
prezentul recurs pentru că soluţionarea acestuia ar depinde de existenţa sau inexistenţa unui drept ce 
face obiectul altei judecăţi, ci, constatând o eventuală litispendenţă, în situaţia în care dosarul aflat pe 
rolul Tribunalului Bucureşti ar ajunge în recurs, să se dispună reunirea celor două cauze. 

Curtea constată că o astfel de soluţie nu se circumscrie disp. art.244 alin.1 pct.1 Cod procedură 
civilă deoarece soluţia care urmează a se pronunţa în recurs nu depinde, în tot sau în parte, de soluţia 
ce se va da de Tribunalul Bucureşti în cauza invocată, astfel că instanţa este în măsură a păşi la 
soluţionarea recursului fără a aştepta soluţionarea irevocabilă a Dosarului nr.45447/3/2010 al 
Tribunalului Bucureşti.  

Pe fond, examinând hotărârea atacată sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată 
că recursul este nefondat. 

Astfel, în ceea ce priveşte competenţa instanţei în soluţionarea plângerii, se reţine că, potrivit 
disp. art.6 din OUG nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în 
registrul comerţului, astfel cum a fost modificată şi aprobată prin Legea nr.84/2010,  

„(3) Împotriva rezoluţiei directorului şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula 
plângere (…). 

 (4) Plângerea se depune şi se menţionează în registrul comerţului unde s-a făcut înregistrarea. 
În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerţului înaintează instanţei 
plângerea.” 

Dispoziţiile menţionate se coroborează cu disp. art.3 alin.2 din acelaşi act normativ care 
prevăd că „În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin instanţă se înţelege tribunalul comercial 
sau secţia comercială a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul comerciantul.” 

În speţă, cererea de înregistrare de menţiuni a fost adresată ORC de pe lângă Tribunalul 
Constanţa, fiind formulată de petentul N.D.M., în calitate de asociat unic al SC T.T. SRL cu sediul în 
Ovidiu, jud. Constanţa. În atare situaţie, Curtea constată că plângerea este de competenţa instanţei de 
la acest sediu, respectiv a Tribunalului Constanţa, fără a prezenta relevanţă împrejurarea că prin 
rezoluţia atacată s-a dispus, printre altele, şi schimbarea sediului societăţii în circumscripţia altei 
instanţe. 

Referitor la cel de-al doilea motiv de recurs privind necitarea recurentei petente la soluţionarea 
plângerii, Curtea reţine că, potrivit art.6 alin.6 din OUG nr.116/2009, „Instanţa soluţionează 
plângerea în complet alcătuit dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, fără citare.(…)”.  

Faţă de aceste dispoziţii, se constată că în mod corect judecătorul fondului a dispus ca judecata 
să se facă fără citarea părţilor, procedând în consecinţă.  

De asemenea, instanţa de recurs apreciază că hotărârea pronunţată este dată cu respectarea şi 
corecta interpretare a legii. 

Astfel, recurenta petentă a contestat înregistrările dispuse de Directorul ORC Constanţa în 
registrul comerţului susţinând că are calitatea de creditor al SC T.T. SRL, iar transferul de părţi 
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sociale şi schimbarea sediului societăţii într-o altă circumscripţie sunt operaţiuni cu caracter fraudulos, 
fiind făcute cu scopul vădit de a o prejudicia. 

Procedura de înscriere a menţiunilor în registrul comerţului este o procedură necontencioasă, 
directorul ORC fiind ţinut să verifice doar formal legalitatea actelor a căror înregistrare o dispune. În 
cadrul unei astfel de proceduri sumare nu se poate pune în discuţie şi analiza o eventuală prejudiciere 
a creditorilor sau intenţia de fraudare a acestora, aceştia având la dispoziţie alte căi procesuale pentru 
preîntâmpinarea sau repararea unui eventual prejudiciu.  

Prin activitatea pe care o desfăşoară, directorul ORC nu se poate substitui instanţei de judecată, 
nefiind în măsură astfel a aprecia asupra caracterului fraudulos sau prejudiciant pentru terţi al actelor 
supuse înregistrării. De aceea, constatând că din punct de vedere formal actele respectă dispoziţiile 
legale incidente, nu poate refuza înscrierea lor în registrul comerţului, ci partea interesată are la 
dispoziţie acţiunea reglementată de art.25 din Legea nr.26/1990, în cazul în care prin hotărâri 
judecătoreşti irevocabile au fost desfiinţate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza 
înregistrării. 

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 
 

3. Cerere având ca obiect radiere societate din registrul comerţului şi înregistrarea 
acestei menţiuni. 

 
      Art.237 al.7 şi urm. art.257 al.9,  

art.260 al.1, al.4, al.8– Legea nr.31/1990 
   

 

Decizia civilă nr. 1868/COM/21.10.2010 
Dosar nr. 344/88/2010 

 
         Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată la nr. 344/88/10.02.2010, ORC de pe 
lângă Tribunalul Tulcea, în baza rezoluţiei nr. 426/09.02.2010, a înaintat spre soluţionare cererea de 
radiere din registrul comerţului în temeiul art. 237 din Legea nr. 31/1990 formulată de lichidatorul 
R.N.I. Tulcea, pentru S.C. D.V. SRL, cu sediul în Tulcea, precum şi comunicarea şi efectuarea 
publicităţii menţiunii, în condiţiile prevăzute de lege.  
         Prin sent.civ.nr.872/07.04.2010 Tribunalul Tulcea - Secţia Civilă, Comercială, Contencios 
Administrativ şi Fiscal a admis cererea formulată de ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea, iar în 
temeiul art.260 al.2 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulteriore 
coroborat cu art.3 alin (1) din O.U.G. nr.116/2009 a dispus radierea SC D.V. SRL Tulcea din 
Registrul Comerţului unde este înmatriculată. 

S-a dispus înregistrarea prezentei hotărâri în registrul comerţului, comunicarea persoanei 
juridice cu privire la care s-a dispus radierea la sediul ei social, ANAF, DGFP Tulcea pe cale 
electronică şi afişarea pe pagina de Internet a ONRC şi la sediul ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea. 
         Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond, în baza materialului probator administrat în 
cauză a reţinut următoarele, prin sentinţa civilă nr. 1434 din 19.06.2009 a Tribunalului Tulcea, în 
temeiul art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, s-a dispus 
dizolvarea de drept a SC D.V. SRL Tulcea, cu sediul în loc. Tulcea. 
 Pentru o atare situaţie, art. 260 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, stipulează că: ” În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor 
cere radierea societăţii din registrul comerţului, sub sancţiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru 
fiecare zi de întârziere, care va fi aplicată de judecătorul delegat, în urma sesizării oricărei părţi 
interesate, prin încheiere. Încheierea judecătorului delegat este executorie şi supusă recursului.” 
 În continuare, în art. 3 alin.1 din O.U.G. nr. 116/2009, se prevede că cererile formulate de 
ONRC prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale care anterior intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă erau în competenţa de soluţionare a judecătorului delegat se înaintează 
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secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul comerciantul, urmând a fi 
soluţionate de urgenţă şi cu precădere. 
 Valorificând prevederile art. 3 alin. 1 din O.U.G. nr. 116/2009, instanţa a admis cererea 
formulată de ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea şi a dispus radierea din Registrul Comerţului a SC 
D.V. SRL Tulcea, cu înregistrarea în Registrul comerţului şi a încheierii de radiere.  
 In baza dispoziţiilor art. 257 alin. 9 din Legea nr. 31/1990, republicată, hotărârea se va 
comunica societăţii pârâte, A.N.A.F. şi D.G.F.P. Tulcea, pe cale electronică, se va publica pe pagina 
de internet a O.N.R.C. şi se va afişa la sediul ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea. 
         Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs creditoarea DGFP Tulcea solicitând modificarea 
acesteia în sensul respingerii cererii ORC Tulcea de radiere. 
         În motivele de recurs se indică faptul că urmare a notificării lichidatorului R.N.I., recurenta în 
calitate de creditor bugetar s-a înscris la masa credală a debitorului SC D.V. SRL cu suma 2.355 lei 
reprezentând debitul acesteia faţă de bugetul general consolidat al statului. 
         De la data înregistrării declaraţiei de creanţă şi până în prezent lichidatorul nu a comunicat 
recurentei stingerea debitului urmare a procedurii de lichidare şi virarea datoriei, deşi la momentul 
formulării recursului debitoarea figura cu debitul de 2.017 lei. 
         Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei primei instanţe, din perspectiva criticilor formulate, 
Curtea consideră recursul nefondat, motivat de următoarele considerente,  
         Prin cererea adresată ORC Tulcea R.N.I. Tulcea, societate profesională de insolvenţă desemnată 
lichidator al debitoarei SC D.V. SRL Tulcea prin încheierea judecătorului delegat nr.2765/18.07.2009, 
a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună radierea debitorului din registrul 
comerţului precum şi înregistrarea acestei menţiuni. 
         Prin sentinţa civilă nr. 1434 din 19.06.2009 a Tribunalului Tulcea, în temeiul art. 237 alin. 1 lit. 
b din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, s-a dispus dizolvarea de drept a SC 
D.V. SRL Tulcea, cu sediul în loc. Tulcea. 
         Ulterior, prin Încheierea nr.2765/11.07.2009 pronunţată de judecătorul delegat la ORC Tulcea s-
a admis cererea formulată de petentul MEF-DGF Tulcea şi s-a dispus înscrierea în registrul comerţului 
a menţiunii privind numirea, în condiţiile art.237 alin.7 şi urm din Legea 31/1990, în calitate de 
lichidator al D.V. SRL pe R.N.I. prin P.V. 
         Potrivit art.260 alin.1 din Legea 31/1990 rep, lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult 
un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu 
perioade de câte 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulate. 

Faptul că societatea în cauză înregistrează datorii fiscale către recurentă nu prezintă relevanţă 
faţă de dispoziţiile art.237 alin.6 din Legea nr.31/1990 potrivit cu care „La data rămânerii irevocabile 
a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor 
prezentei legi.” 

De asemenea, art.260 alin.4 din acelaşi act normativ prevede că: „Lichidarea nu liberează pe 
asociaţi şi nu împiedică deschiderea procedurii de faliment a societăţii.” 

Prin urmare, recurenta a avut posibilitatea recuperării creanţelor bugetare pe care le are 
împotriva societăţii în cadrul procedurii de lichidare, dizolvarea nefiind de natură a închide o astfel de 
cale. Societatea şi-a păstrat personalitatea juridică pentru operaţiunile lichidării, până la terminarea 
acesteia, tocmai pentru acoperirea datoriilor. 
         Potrivit art.260 alin.8 din lege, în termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor 
depune la registrul comerţului cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, sub sancţiunea 
… 
         Radierea societatii comerciale în conditiile reglementate mai sus are drept consecintă încetarea 
acesteia ca persoana juridica, încetând astfel si capacitatea sa procesuala de folosinta, în sensul ca 
societatea respectiva nu mai poate avea drepturi si obligatii juridice, nu mai detine organe de 
conducere, astfel încât nu poate avea calitatea de subiect al procedurii de lichidare. 
         Lipsa de preocupare a creditorului în a-şi  recupera creanţele nu poate constitui un temei legal 
pentru modificarea hotărârii judecătorului sindic ce a  respectat  toate prevederile legale  imperative, 
cu ocazia închiderii procedurii în  temeiul art. 132 alin. 2 din Legea 85/2006. 
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4. Contestaţie în anulare. Condiţii de admisibilitate.  
 

  Art.318 Cod procedură civilă 
 

Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac, de retractare, prin care se cere însăşi 
instanţei care a pronunţat hotărârea atacată, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege, să îşi 
desfiinţeze propria hotărâre şi să procedeze la o nouă judecată. 
 Contestaţia în anulare specială, ca prim motiv prevăzut de art.318 Cod pr.civilă – dezlegarea dată 
recursului, este rezultatul unei greşeli materiale – are în vedere erori materiale în legătură cu aspectele 
formale ale judecării recursului şi care au avut drept consecinţă darea unor soluţii greşite. 
 Este deci vorba despre acea greşeală pe care o comite instanţa prin confundarea unor elemente sau a 
unor date materiale şi care determină soluţia pronunţată. 
 Textul vizează greşeli de fapt, involuntare, iar nu greşeli de judecată, respectiv de apreciere a 
probelor, de interpretare a unor dispoziţii legale sau de rezolvare a unui incident procedural.  
 S-a arătat, în practică, că a da părţilor posibilitatea de a se plânge aceleiaşi instanţe care a dat 
hotărârea, de modul în care a apreciat probele şi a stabilit raporturile dintre părţi, ar însemna să se deschidă 
dreptul părţii de a provoca rejudecarea căii de atac, ceea ce ar echivala cu o opoziţie, astfel încât contestaţia 
în anulare ar deveni o cale ordinară de atac, mai rea decât recursul la recurs. 
 Aşadar, nu pot fi invocate pe calea contestaţiei în anulare erorile de interpretare a probelor care fac 
decizia netemeinică; neconcordanţa dintre motivare, prin care recursul este declarat fondat şi dispozitiv; prin 
care recursul este respins ca neîntemeiat; omisiunea soluţionării cererii privind cheltuielile de judecată; etc. 
 Greşeala materială se apreciază în raport cu situaţia existentă în dosar la data pronunţării hotărârii 
ce se atacă. 

În ce priveşte cel de-al doilea motiv prevăzut de art.318 Cod pr.civilă – omisiunea cercetării unui 
motiv de casare, este necesar a se reţine că art.318 Cod pr.civilă nu permite instanţei a dispune reformarea 
unei hotărâri pe baza unor argumente de fapt, sau de drept indicate de parte, care oricât de larg ar fi 
dezvoltate, sunt întotdeauna subsumate motivului de casare pe care-l sprijină, deoarece instanţa de recurs este 
în drept să grupeze argumentele folosite de recurent în dezvoltarea unui motiv de casare, pentru a răspunde 
printr-un considerent comun. 
 

Decizia civilă nr. 488/COM/24.03.2010 
 

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr.1767/36 din 21.12.2009 2009, 
contestatorul G.G a solicitat anularea Deciziei civile nr. 1095/COM/23.12.2008 a Curţii de Apel 
Constanţa, indicând ca temei de drept al contestaţiei în anulare dispoziţiile art. 318 din Codul de 
procedură civilă. 

A susţinut contestatorul că instanţa, în considerentele hotărârii, a omis să facă vorbire şi să 
motiveze cererea de intervenţie în interes accesoriu recurentului G.G  depusă de către SC E.-S. SRL, 
referindu-se generic numai la art.49 din Codul de procedură civilă. 
Consideră că, prin nerespectarea acestei obligaţii, se încalcă dreptul la o buna administrare a 
justiţiei, statuat şi de art.6 din CEDO, iar sancţiunea prevăzută de Codul de procedură civilă este 
nulitatea deciziei.  
În sensul celor arătate, face referire la Decizia nr.372/03.09.2008 pronunţată de Curtea de Apel Aba, şi 
la cazul Delcourt c. Belgia, prin care s-a statuat că, într-o societate democratică, dreptul la o bună 
administrare a justiţiei ocupă un loc atât de important încât o interpretare restrictivă a art.6 alin. 1 nu 
ar corespunde scopului si obiectului acestei dispoziţii. 

Apreciază că judecătorii Tribunalului Tulcea şi Curţii de Apel Constanta nu au dat efect 
obligaţiilor legale şi a fost folosit abuziv certificatul seria M 03 nr.7305, iar referitor la suma stabilită 
prin expertiză de 52617 lei RON, reprezentând dreptul de creanţă al contestatorului - contravaloarea 
lucrărilor de construcţie si îmbunătăţirilor aduse spaţiului, în opinia sa, se putea face aplicarea art.997 
Cod civil. 

Împotriva aceleaşi decizii a formulat contestaţie în anulare SC E.-S. SRL, înregistrată pe 
rolul acestei instanţe la data de 14.01.2010 sub nr.13/36/2010, cu motivarea în esenţă că, instanţa de 
recurs i-a respins cererea de intervenţie în interes alăturat reclamantului, nemotivând soluţia de 
respingere a cererii şi fără ca cererea de intervenţie să fie comunicată intimatei SC E. SA. Contestaţia 
în anulare nu a fost motivată în drept. 
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La termenul de judecată din data de 24 februarie 2010, Curtea, constatând incidenţa 
dispoziţiilor art.164 alin.1 Cod de procedură civilă, a dispus conexarea celor două contestaţii în 
anulare la dosarul cel dintâi înregistrat, respectiv nr.1767/36/2009. 

Examinând contestaţiile în anulare deduse judecăţii, prin prisma susţinerilor părţilor, 
coroborate cu probatoriul administrat în cauză, şi văzând şi dispoziţiile art.318 Cod pr.civilă, Curtea 
respinge contestaţiile în anulare, ca nefondate, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Prin Decizia civilă nr.1095/COM din 23 decembrie 2008, pronunţată de Curtea de Apel 
Constanţa în dosarul nr.1188/36/2008, s-a respins ca nefondat recursul declarat de recurentul 
reclamant G.G. împotriva Sentinţei civile nr. 769/03.04.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea în 
contradictoriu cu intimata pârâtă SC E. SA. 
 În conformitate cu dispoziţiile art.318 din Codul de procedură civilă,    „hotărârile 
instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli 
materiale sau când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală 
să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare”. 
 Primul motiv prevăzut de art. 318 Cod procedură civilă are în vedere „erori materiale în 
legătură cu aspectele formale ale judecării recursului şi care au avut drept consecinţă darea unor 
soluţii greşite”. 

 Este vorba deci despre acea greşeală pe care o comite instanţa prin confundarea unor elemente 
importante sau a unor date materiale şi care determină soluţia pronunţată, nicidecum greşeli de 
judecată precum cele privind interpretarea unor dispoziţii legale sau rezolvarea unui incident 
procedural. 

Textul legal vizează greşeli de fapt, involuntare, iar nu greşeli de judecată, respectiv de 
apreciere a probelor, de interpretare a unor dispoziţii legale sau de rezolvare a unui incident 
procedural aşa cum invocă contestatorul G.G., făcând trimitere la declaraţiile martorilor, la 
valorificarea expertizei tehnice şi incidenţa dispoziţiilor art.997 Cod civil. 

Prin urmare, nu pot fi invocate pe calea contestaţiei în anulare erorile de interpretare a probelor 
care fac decizia netemeinică, neconcordanţa dintre motivare şi dispozitiv, aplicarea greşită a unor 
dispoziţii legale la situaţia de fapt. 

Această cale de atac tinde la anularea unei hotărâri nu pentru că judecata nu a fost bine făcută, 
ci pentru motivele expres prevăzute de lege, căci altfel s-ar ajunge, pe o cale ocolită, la judecarea încă 
o dată a acelui recurs, ceea ce legiuitorul nu a urmărit. 

Nici cel de-al doilea motiv al contestaţiei în anulare, întemeiat pe dispoziţiile art. 318 teza a 
II-a Cod procedură civilă nu este incident. 

Contestatorul nu indică în cererea sa, care este motivul de recurs „omis a fi cercetat de 
instanţa de recurs”. 

Instanţei de recurs îi incumba obligaţia de a se pronunţa pe toate motivele de casare sau de 
modificare invocate în termenul legal, conform art.301 Cod procedură civilă. 
 Contestatorul G.G., deşi îşi întemeiază contestaţia în anulare pe dispoziţiile art.318 din Codul 
de procedură civilă, principala critică adusă pe această cale, constă în omisiunea instanţei de recurs de 
a face vorbire şi de a se pronunţa pe cererea de intervenţie în interes accesoriu formulată de o terţă 
persoană SC E.-S. SRL, făcându-se trimitere de instanţa de recurs la dispoziţiile art.49 din Codul de 
procedură civilă. 

Ori, textul de lege pune la dispoziţia părţii din recurs de a apela la contestaţia în anulare, atunci 
când instanţa de recurs a omis a se pronunţa asupra unui motiv invocat în propriul recurs, 
nicidecum în recursul părţii adverse sau cu privire la o cerere formulată de o terţă persoană.  

Din această perspectivă, critica Deciziei civile nr.1095/COM/23.12.2008 a Curţii de Apel 
Constanţa, formulată de contestatorul G.G., este neîntemeiată, deoarece nu se circumscrie limitelor 
imperative impuse de legiuitor. 

Din analiza hotărârii supuse contestaţiei, se constată că instanţa de recurs a analizat toate 
criticile aduse prin cererea de recurs, răspunzând şi tuturor argumentelor invocate. 

În cauză, cu ocazia soluţionării recursului declarat de G.G. împotriva Sentinţei civile 
nr.769/2008 a Tribunalului Tulcea, a fost formulată o cerere de intervenţie accesorie de SC E.-S. SRL,  
în sprijinul recurentului, dar în realitate se invoca un drept propriu, preferenţial de a beneficia de 
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înstrăinarea spaţiului de către  SC E. SA, arătându-se că, dacă vor deveni proprietari, îl vor angaja pe 
G.G . 
 Potrivit art.49 din Codul de procedură civilă, intervenţia este în interesul uneia din părţi 
când sprijină numai apărarea acesteia. 
 În conformitate cu dispoziţiile art.52 din Codul pr.civilă, Curtea s-a pronunţat asupra 
admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie la data de 10.12.2008 şi faţă de argumentele 
invocate prin cerere s-a apreciat că, prin ea nu se sprijină apărarea celui în favoarea căruia s-a 
intervenit, ci se invocă un drept propriu, ceea ce face ca cererea să fie inadmisibilă. 
 Faţă de modul de rezolvare a cererii de intervenţie, Curtea a reţinut că, în SC E.-S. SRL nu are 
calitatea de parte în litigiul dintre G.G  şi SC E. SA şi, pe cale de consecinţă, nu are deschisă calea 
extraordinară de atac a contestaţiei în anulare împotriva Deciziei civile nr.1095/COM/23.12.2008 a 
Curţii de Apel Constanţa, din perspectiva dispoziţiilor art.318 din Codul de procedură civilă, în 
considerarea principiului relativităţii hotărârii judecătoreşti, efectele fiind produse doar între părţile 
procesului dedus judecăţii. 
 Chiar şi în situaţia în care SC E.-S. SRL ar fi avut calitatea de parte în proces, critica deciziei 
prin prisma dispoziţiilor art.318 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată, în condiţiile în care, 
nu a avut calitatea de recurentă, deci instanţa de recurs nu a fost investită cu o cerere de recurs din 
examinarea căreia să fi omis a cerceta vreunul din motivele invocate.  

În concluzie, pentru considerentele arătate mai sus Curtea a respins ca nefondate contestaţiile 
în anulare formulate în conformitate cu dispoziţiile art. 318 Cod procedură civilă. 

 

5. Contestaţie în anulare. Tardivitate. Calculare termen. 
   

          Potrivit disp. art.319 alin.2 Cod de procedură civilă, „Contestaţia se poate face oricând înainte de 
începutul executării silite, iar în timpul ei, până la împlinirea termenului stabilit la art.401 alin.1 lit. b sau c.”, 
iar conform art.401 alin.1 lit.c Cod de procedură civilă, aplicabil în speţă, „Contestaţia se poate face în 
termen de 15 zile de la data când: 
          c) debitorul care contestă executarea însăşi a primit somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de 
primul act de executare, în cazurile în care nu a primit somaţia sau executarea se face fără somaţie.” 

Astfel, dispoziţiile art.319 alin.2 fac trimitere exclusiv la dispoziţiile art.401 alin. lit. b şi c, iar art.401 
alin.1 lit. c, Cod pr.civilă, aplicabil în cauză, stabileşte în mod clar că, momentul de la care începe să curgă 
termenul este data când debitorul a primit somaţia (şi nu data la care i s-a comunicat somaţia), sau, dacă 
acesta nu a primit somaţia, data de la care a luat cunoştinţă de primul act de executare. 
 

Decizia civilă nr. 104/COM/27.01.2010 
 

 Prin decizia civilă nr.122/24.06.2009, Tribunalul Tulcea a respins ca tardiv formulată 
contestaţia în anulare formulată de intimata contestatoare A.G. împotriva Deciziei civile 
nr.194/12.12.2008 pronunţată de aceeaşi instanţă. 

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a reţinut că, prin cererea înregistrată la Tribunalul 
Tulcea sub nr.736/88/2009, petenta A.G., în temeiul art.317 alin.1 Cod procedură civilă, a formulat 
contestaţie în anulare împotriva Deciziei civile nr.194/12 decembrie 2008 pronunţată de Tribunalul 
Tulcea în dosarul nr.3296/327/2008, motivat de faptul că, decizia a fost pronunţată cu încălcarea 
dispoziţiilor legale privind citarea petentei în proces. 

Contestatoarea a susţinut că a fost citată pe numele M., la o adresă unde nu mai locuieşte din 
anul 2002, apartamentul fiind înstrăinat conform actului de vânzare-cumpărare nr.1511/2002,  iar în 
anul 2005 s-a căsătorit şi şi-a schimbat numele de familie din M. în A. Despre existenţa deciziei civile 
contestate, petenta a luat cunoştinţă cu ocazia pornirii executării silite de către SC „A.” SA Tulcea, 
prin BEJ V.I. 

Prin întâmpinare, intimata a invocat excepţia nulităţii contestaţiei în raport de disp. art.133 
alin.1 Cod procedură civilă, excepţia tardivităţii contestaţiei, iar pe fond a solicitat respingerea 
contestaţiei în anulare ca nefondată. 

Analizând, în ordinea de prioritate prevăzută de art.137 alin.1 Cod de procedură civilă, 
excepţia de tardivitate a contestaţiei în anulare, instanţa a reţinut că excepţia este fondată, întrucât 
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Decizia civilă nr.194/12 decembrie 2008 este o hotărâre susceptibilă de executare silită prin natura 
obligaţiilor decurgând din aceasta, astfel încât, împotriva acesteia se poate formula  contestaţia în 
anulare în termenul prevăzut de art.401 alin.1 lit. a Cod de procedură civilă, respectiv 15 zile de la 
data comunicării sau luării la cunoştinţă de către debitoare a primului act de executare silită.  

În speţă, primul act de executare a fost comunicat de BEJ V.I. debitoarei la data de 19 martie 
2009, astfel încât contestaţia în anulare, înregistrată pe rolul instanţei la data de 22 aprilie 2009, a fost 
formulată cu mult peste termenul de 15 zile prevăzut de lege. 

Faţă de această situaţie s-a apreciat că nu se mai impune a se analiza excepţia de nulitate, în 
raport de prevederile art.133 alin.1 Cod procedură civilă, sau de inadmisibilitate a exercitării acestei 
căi extraordinare de atac împotriva unei decizii definitive pronunţate de instanţa de apel, faţă de disp. 
art.317 alin.1 şi 2 Cod procedură civilă. 

Împotriva deciziei menţionate a formulat recurs contestatoarea A.G., care a criticat soluţia 
instanţei ca fiind nelegală şi netemeinică sub aspectul soluţionării excepţiei de tardivitate.  

A susţinut recurenta că actul de procedură de la care ar fi trebuit să se calculeze termenul de 15 
zile prevăzut de art.401 alin.1 lit. a din Codul de procedură civilă, este somaţia din data de 10 aprilie 
2009, care i-a fost comunicată la domiciliul actual din Tulcea şi pe care a primit-o la data de 14 aprilie 
2010 (data poştei). 

A motivat recurenta că somaţia comunicată în 19 martie 2009 este primul act de executare, dar 
nu îi este opozabilă, întrucât nu i-a fost comunicată la domiciliul actual, ca de altfel şi celelalte acte de 
procedură, ci la o adresă la care nu mai locuieşte din anul 2002. 

Raportat la art. 319 alin.2 din Codul de procedură civilă, care prevede că se va introduce 
contestaţia în anulare în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat la cunoştinţă de hotărâre, 
apreciază că, a respectat şi acest termen, contestatoarea recurentă luând la cunoştinţă de hotărârea ce 
face obiectul executării silite pornite împotriva sa la data de 14 aprilie 2009. 
           Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea a constatat că recursul este fondat, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 
           Astfel, prin cererea formulată la data de 22.04.2009, contestatoarea A.G. a formulat contestaţie 
în anulare împotriva Deciziei civile nr.194/12.12.2008 a Tribunalului Tulcea, decizie prin care s-a 
admis apelul declarat de apelanta SC A. SA Tulcea, s-a schimbat în totalitate Sentinţa civilă 
nr.2196/15.09.2008 a Judecătoriei Tulcea şi s-a dispus validarea popririi înfiinţate în mâinile terţului 
poprit M.G. până la concurenţa sumei de 1240 lei. 
          Potrivit disp. art.319 alin.2 Cod de procedură civilă, „Contestaţia se poate face oricând 
înainte de începutul executării silite, iar în timpul ei, până la împlinirea termenului stabilit la art.401 
alin.1 lit. b sau c.”, iar conform art.401 alin.1 lit.c Cod de procedură civilă, aplicabil în speţă, 
„Contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când: 
          c) debitorul care contestă executarea însăşi a primit somaţia ori de la data când a luat 
cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit somaţia sau executarea se face 
fără somaţie.” 
          În speţă, contestatoarea a primit somaţia la data de 14.04.2009, astfel cum rezultă din dovada de 
comunicare din dosarul de recurs, dată faţă de care termenul de 15 zile de formulare a contestaţiei în 
anulare a fost respectat. 
          Nu poate fi reţinut raţionamentul Tribunalului Tulcea privind calcularea termenului conform 
art.401 alin.1 lit.a Cod de procedură civilă, de la momentul comunicării somaţiei, respectiv de la data 
de 19.03.2009, întrucât, pe de o parte, dispoziţiile invocate nu sunt aplicabile în cauză, disp. art.319 
alin.2 făcând trimitere exclusiv la art.401 alin. lit. b şi c, iar pe de altă parte, art.401 alin.1 lit. c, 
aplicabil în cauză, stabileşte în mod clar că momentul de la care începe să curgă termenul este data 
când debitorul a primit somaţia (şi nu data la care i s-a comunicat somaţia), sau, dacă acesta nu a 
primit somaţia, data de la care a luat cunoştinţă de primul act de executare. 
          Ori, este evident că nu se poate susţine că recurenta a primit somaţia la data de 19.03.2009, sau 
că ar fi luat cunoştinţă de primul act de executare la această dată, în condiţiile în care somaţia a fost 
comunicată la o altă adresă decât cea de domiciliu, iar din dovada depusă la dosar rezultă că, 
modalitatea de comunicare a fost aceea a afişării. 
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          Pentru considerentele expuse, constatând că în mod greşit a fost soluţionată contestaţia în 
temeiul excepţiei tardivităţii, Curtea a admis recursul şi a dispus casarea hotărârii cu trimiterea cauzei 
spre rejudecare aceleiaşi instanţe, potrivit disp. art.312 alin.1 şi 5 Cod de procedură civilă. 

 

6. Divizare societate 

 
                                            Art.238 al.3, art.246, art.2501  - Legea nr.31/1990 

 

Decizia civilă nr. 1873/COM/22.10.2010 
Dosar nr. 4642/118/2010 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Constanta şi înregistrată sub nr.4642/118/19.04.2010, 

reclamanta SC A&N I. SRL a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să constate legalitatea hotărârii 
asupra divizării, precum şi a actului modificator şi să se dispună înregistrarea acestora în Registrul 
Comerţului. 

Motivând cererea, reclamanta a învederat în esenţă că, în temeiul art. 238 alin.3 din Legea 
nr.31/1990, a hotărât divizarea societăţii A.&N. I. SRL, prin desprinderea unei părţi din patrimoniul 
societăţii şi transmiterea acestuia către alte 6 societăţi: SC B.T. SRL, SC T.T. SRL, SC R. SRL, SC 
L.T. SRL, SC B.L. SRL si SC D. SRL. 

Divizarea are la baza situaţia patrimonială, balanţa contabila la data de 31.10.2008 şi situaţia 
autorizaţiilor taxi emise de Primăria Municipiului Constanta. 

Activul şi pasivul societăţii ce urmează a se diviza este de 1.350.321,59 lei, conform raportului 
de expertiza la data de 31.10.2008 si un număr de 42 de autorizaţii taxi. 

Instanţa de fond a pus în vedere reclamantei să depună la dosar hotărârea AGA a SC D. SRL 
de aprobare a divizării, ulterioară publicării în Monitorul Oficial a proiectului de divizare, însă aceasta 
nu s-a conformat acestei cerinţe. 

Prin Sentinţa civilă nr.3874/COM din  15.06.2010, Tribunalul Constanţa a respins 
cererea de divizare formulată de reclamanta SC A&N I. SRL, ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul a reţinut în esenţă că, potrivit art.246 alin.1 din  
Legea 31/1990 „-(1) În cel mult două luni de la expirarea termenului de opoziţie prevăzut la art. 62 
sau, după caz, de la data la care fuziunea sau divizarea poate fi efectuată în conformitate cu 
prevederile art. 243 alin. (2), adunarea generală a fiecărei societăţi participante va hotărî asupra 
fuziunii sau divizării.” 

Dată fiind importanţa unei divizări în viaţa societăţii, legiuitorul a prevăzut o serie de mijloace 
de protecţie pentru asociaţi, printre care şi împărţirea operaţiunii de fuziune sau divizare în două etape, 
prima presupunând aprobarea de principiu a divizării şi a doua, aprobarea divizării însăşi, după 
publicarea raportului de divizare, când s-au stabilit definitiv condiţiile divizării. 

Întrucât una din societăţile participante la divizare nu a depus hotărârea sa privind aprobarea 
divizării, instanţa de fond nu a putut încuviinţa cererea privind constatarea legalităţii divizării, nefiind 
întrunite integral cerinţele legale. 

Împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs petenta SC A&N I. SRL, criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de dispoziţiile art.283 al.3 din 
Legea nr.31/1990 republicată şi art.304 pct.9 Cod pr.civilă şi următoarea motivaţie, în esenţă: 

- greşit instanţa de fond a respins cererea de divizare formulată de recurentă, ca nefondată, 
întrucât una din societăţile participante la divizare, respectiv SC D. SRL nu a depus la dosar 
hotărârea sa privind aprobarea divizării, deoarece din motive necunoscute recurentei citaţia 
către această societate, nu a ajuns în timp util la cunoştinţa asociaţilor pentru a se conforma 
celor dispuse de instanţă, situaţie ce nu poate fi imputată recurentei; 

- SC D. SRL la fel ca toate societăţile participante la procesul de divizare îşi exprimase deja 
acordul cu privire la divizare, prin Hotărârea  AGA semnată de toate societăţile participante şi 
ataşată la dosarul de fond la data de 25.05.2010. 
Arată recurenta că, fiind o persoană juridică care funcţionează fără întrerupere din anul 2003, 

activitatea celorlalte 6 societăţi comerciale implicate în divizare fiind vital legată de această divizare, 
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neputându-şi prelungi licenţa, ele investind resurse financiare şi umane, fără de care nu-şi pot 
îndeplini obiectul de activitate, solicită admiterea recursului, desfiinţarea sentinţei recurate, cu 
consecinţa admiterii acţiunii pe fond. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse hotărârii recurate, 
văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul admiterii recursului, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Divizarea, prin efectele sale, unele reglementate expres de lege, iar altele deduse din principiile 
şi normele fundamentale care guvernează dreptul societar, este un eveniment de o importanţă 
covârşitoare în viaţa societăţii comerciale, ale cărei consecinţe se reflectă nu numai asupra existenţei 
societăţii, ci şi asupra asociaţilor ei. 

Potrivit art. 246 alin.1 din  Legea 31/1990 „-(1) În cel mult două luni de la expirarea 
termenului de opoziţie prevăzut la art. 62 sau, după caz, de la data la care fuziunea sau divizarea 
poate fi efectuată în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (2), adunarea generală a fiecărei 
societăţi participante va hotărî asupra fuziunii sau divizării”, iar potrivit al.2 al aceluiaşi text de lege 
„În cazul unei fuziuni prin înfiinţarea unei noi societăţi, sau a unei divizări prin înfiinţarea unor noi 
societăţi, proiectul de fuziune sau de divizare şi, dacă sunt conţinute într-un document separat, actul 
constitutiv sau proiectul de act constitutiv al noii/noilor societăţi vor fi aprobate de către adunarea 
generală a fiecăreia dintre societăţile care urmează să îşi înceteze existenţa”. 

Curtea reţine că, gradul mare de interes al asociaţilor în consecinţele personale pe care le vor 
suporta sau în beneficiile pe care le vor înregistra ca urmare a diviziunii, a fost de natură a face ca 
legea societăţilor comerciale să ofere acestor asociaţi o serie de mijloace de protecţie intereselor lor 
legitime, în ipoteza în care fuziunea sau divizarea se realizează prin înfiinţarea unei societăţi sau 
a unor noi societăţi, astfel: 

- proiectul de fuziune sau divizare şi actul constitutiv al noii societăţi trebuie să fie aprobate 
de către adunarea generală a fiecăreia dintre societăţile care urmează să-şi înceteze 
existenţa; 

- atunci când fuziunea sau divizarea are ca obiect mărirea obligaţilor asociaţilor uneia dintre 
societăţile participante, hotărârea se ia cu unanimitate de voturi. 
În situaţia dată, prin interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art.246 al.2 din Legea 

societăţilor comerciale, a rezulta că, atunci când fuziunea sau divizarea nu se realizează prin 
înfiinţarea unei noi sau unor noi societăţi – art.238 al.1 lit.”a” din LSC şi art.2501 LSC -, aprobarea 
proiectului de fuziune sau divizare de către adunarea generală a fiecărei societăţi care-şi încetează 
existenţa, nu ar mai fi necesară, fiind suficiente doar raportul şi modalităţile de informare a adunării 
generale prevăzute de art.2432 LSC. 

În speţă, Curtea reţine că, potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză urmare cererii 
deduse judecăţii ce are ca obiect divizarea SC A&N I. SRL, are la bază situaţia patrimonială şi 
balanţa contabilă a societăţii la data de 31.08.2008, şi situaţia autorizaţiilor taxi emise de Primăria 
Municipiului Constanţa, iar activul şi pasivul societăţii este de 1.350.321,59 lei şi un număr de 42 
autorizaţii taxi. 

În  mod greşit instanţa de fond a reţinut că, în speţă nu ar fi fost respectată dispoziţia sa privind 
depunerea la dosar a Hotărârii AGA a SC D. SRL de aprobare a divizării, ulterioară publicării în M.O 
a proiectului de divizare, atât timp cât, astfel cum rezultă din probatoriul administrat în cauză, 
conform dispoziţiilor art.1169 Cod civil, la data de 25.05.2010 această hotărâre a fost depusă la 
dosar, ea fiind existentă. 

Astfel, publicarea în Monitorul Oficial a fost făcută – MO Partea a IV-a nr.3893/21.07.2009 
– copia acestuia, existând la dosarul cauzei); proiectul de divizare există la dosar, însoţit de 
raportul de expertiză asupra divizării SC A&N I. SRL, fiind aprobate de judecătorul delegat de pe 
lângă Tribunalul Constanţa la ORC; Hotărârea AGA nr.3/01.09.2009 a SC A&N I. SRL;  Actul 
constitutiv actualizat al SC A&N I. SRL; în urma Hotărârii AGA nr.3/01.09.2009, precum şi 
Raportul administratorului SC A&N I. SRL din data de 01.09.2009 cu privire la divizarea 
societăţii; Hotărârea AGA nr.3/01.09.2009 a SC D. SRL, reanexată cauzei în recurs şi Actul 
constitutiv actualizat al SC D. SRL în urma Hotărârii AGA nr.3/01.09.2009, situaţie de fapt, urmare 
căreia, în mod greşit instanţa de fond a apreciat că, una dintre societăţi nu ar fi depus hotărârea sa 
privind aprobarea divizării. 
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În atare situaţie, Curtea reţinând că SC D. SRL, la fel ca şi celelalte participante la procesul de 
divizare, îşi exprimase deja acordul cu privire la divizare, prin Hotărârea AGA semnată de toate 
societăţile participante la divizare, văzând şi dispoziţiile art.232, cu referire la art.238 al.2 şi al.3 
din Legea nr.31/1990 republicată, apreciază că, acţiunea este admisibilă. 

Aşa fiind, şi admiţând recursul în temeiul art.312 Cod pr.civilă, Curtea constată că urmează a 
dispune modificarea în tot a hotărârii recurate, în sensul admiterii acţiunii dedusă judecăţii, 
luând act de divizarea SC A&N I. SRL, fără ca societatea să-şi înceteze activitatea, având loc 
desprinderea unei părţi a patrimoniului ce se transmite către alte 6 societăţi, respectiv: 

- SC B.T. SRL; 
- SC T.T. SRL; 
- SC R. SRL; 
- SC L.T. SRL; 
- SC B.L. SRL si SC D. SRL, 

conform Proiectului de divizare din 16.03.2009, avizat de judecătorul delegat de pe lângă 
Tribunalul Constanţa la ORC şi publicat în MO Partea a IV-a nr.3893/21.07.2009. 
 Funcţie de situaţia sus-expusă, Curtea dispune înregistrarea menţiunilor privind divizarea 
SC A&N I. SRL la ORC Constanţa, urmând a-i fi comunicată prezenta hotărâre. 
 

 7. Hotărâre de dizolvare. Plângere împotriva rezoluţiei reprezentantului ORC privind 
numirea unui lichidator judiciar. 

 
                                                                  Art.237 al.7, al.8 – Legea nr.31/1990 

 

Decizia civilă nr. 2148/COM/15.12.2010 
Dosar nr. 10718/118/2010 

 
SC E. SRL a formulat plângere împotriva rezoluţiei nr.15799/05.08.2010 prin care directorul 

ORC Constanţa a respins cererea de numire a unui lichidator judiciar la S.C. F.U. S.R.L.  
În motivarea plângerii s-a arătat că împotriva societăţii sus menţionate a fost pronunţată o 

hotărâre judecătorească prin care s-a dispus dizolvarea de drept. Deoarece S.C. E. S.R.L. deţine 
împotriva S.C. F.U. S.R.L. o creanţă care nu poate fi valorificată decât pe calea lichidării, a solicitat 
numirea unui lichidator în temeiul prevederilor art.237 alin.7 din Legea nr.31 /1990. 

Prin rezoluţia menţionată,ORC a respins cererea cu motivarea că hotărârea de dizolvare nu a 
devenit irevocabilă. 

Prin Sentinţa civilă nr.740/COM/21.09.2010 pronunţată in dosarul nr.10718/118/2010, 
Tribunalul Constanţa a respins plângerea ca nefondată, reţinând că faţă de prevederile art.237 alin.7 
din Legea nr.31/1990 numirea lichidatorului se va dispune după menţionarea în registrul comerţului a 
stării firmei ca fiind „dizolvată”. Atâta timp cât starea firmei debitoare nu a fost modificată ca urmare 
a înregistrării sentinţei irevocabile de dizolvare, cererea de numire lichidator nu putea fi primită.  

Tribunalul a apreciat că S.C. E. S.R.L. urmează să depună la ORC Constanţa o cerere de 
menţionare în registrul comerţului a sentinţei irevocabile de dizolvare, iar după schimbarea stării 
firmei, cererea de numire lichidator. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs SC E. SRL criticând-o pentru 
nelegalitate. 

Criticile aduse hotărârii vizează temeiul care a stat la baza motivării sentinţei de respingere a 
plângerii formulată împotriva rezoluţiei directorului ORC.  

Invederează că din Certificatul constatator ataşat plângerii reiese că împotriva societăţii este 
menţionată o hotărâre de dizolvare judiciară conform art. 237 din Legea nr.31/1990. 

Cu privire la aprecierea instanţei că „atâta timp cât starea firmei debitoare nu a fost modificată 
ca urmare a înregistrării sentinţei irevocabile de dizolvare, cererea de numire lichidator nu poate fi 
primită”, arată că Decizia Curţii de Apel Constanţa, prin care recursul a fost respins irevocabil, a fost 
pronunţată la data de 19.04.2010, or nici la data înaintării prezentului recurs menţiunea cu privire la 
irevocabilitatea hotărârii de dizolvare nu apare la ORC, situaţie pentru care recurentă nu are nicio 
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culpă, fiind insă de natură să ducă la imposibilitatea numirii lichidatorului şi implicit a recuperării 
creanţei certe, lichide şi exigibile pe care o are faţă de debitoare, fiind depăşite termenele expres 
stipulate de Legea 31/1990. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă, ce au fost 
încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă, dar şi potrivit art.304 1 
din Codul de procedură civilă, Curtea constată că este fondat pentru următoarele considerente: 

Potrivit art. 237 alin. 7 şi alin 8 din Legea nr. 31/1990 : 
(7) Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de 

dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei 
persoane interesate, numeşte un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare şi lichidare, 
remunerarea acestuia urmând a fi făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei 
acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 64/1995**) privind procedura 
reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(8) Dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat, în condiţiile alin. (7), cu nici o cerere de numire 
a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (7), persoana juridică 
se radiază din oficiu din registrul comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la 
cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu citarea părţilor, conform dreptului comun. 

Recurenta a formulat cerere la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa pentru numirea unui 
lichidator judiciar la S.C. F.U. S.R.L. în temeiul art.237 alin.7 din Legea nr.31/1990, cerere respinsă în 
mod nejustificat, prin rezoluţia nr.15799/05.08.2010 a directorului ORC de pe lângă Tribunalul 
Constanţa, pe considerentul că hotărârea de dizolvare nu a devenit irevocabilă. 

Aşa cum rezultă din probele de la dosar, prin Sentinţa civilă nr.7675/07.12.2009 Tribunalul 
Constanţa a dispus, în temeiul art.237 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, dizolvarea S.C. F.U. S.R.L. 
pentru neîndeplinirea obligaţiei legale de a depune anual situaţiile financiare la oficiul registrului 
comerţului. 

Hotărârea a fost comunicată către ORC Constanţa şi D.G.F.P. Constanţa, dispunându-se, 
totodată, şi publicarea acesteia în Monitorul oficial al României. 

Recursul declarat de către D.G.F.P. Constanţa împotriva Sentinţei civile nr.7675/07.12.2009 a 
Tribunalului Constanţa a fost respins prin Decizia nr.604/COM/19.04.2010 a Curţii de Apel 
Constanţa, hotărârea irevocabilă potrivit art.377 alin.2 pct.4 din Codul de procedură civilă şi 
comunicată către Oficiul Registrului Comerţului Constanţa. 

Curtea constată că, deşi recurenta a prezentat la ORC Constanţa Decizia civilă 
nr.604/COM/19.04.2010, care are caracter irevocabil conform dispoziţiilor legale enunţate mai sus, 
cererea de numire a lichidatorului a fost respinsă greşit pe considerentul lipsei dovezii rămânerii 
irevocabile a Sentinţei civile nr.7675/07.12.2009, ORC Constanţa având obligaţia legală de a 
menţiona, din oficiu, hotărârea de dizolvare a societăţii, potrivit dispoziţiilor instanţei de judecată.  

Cum omisiunea neaducerii la îndeplinire a acestor obligaţii nu poate fi imputabilă recurentei, 
în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă, Curtea va admite recursul şi va modifica în tot 
hotărârea tribunalului, în sensul admiterii plângerii şi anulării Rezoluţiei nr.15799/05.08.2010 a 
Directorului ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul art.237 alin.7 din Legea nr.31/990, va dispune numirea 
lichidatorului pentru S.C. F.U. S.R.L.. 

Prezenta decizie va fi comunicată, conform art.7 alin.1 din Legea nr.26/1990, la ORC 
Constanţa pentru luarea măsurilor de numire a lichidatorului de către directorul oficiului şi pentru 
efectuarea cuvenitelor menţiuni. 
 

8. Încuviinţare executare silită a hotărârii pronunţate de o instanţă străină a unui stat 
membru al Uniunii Europene. Modalităţile de depunere a cererii de încuviinţare a executării 
silite. 

 
   Art.34, art.35, art.41, art.42, art.43, art.54, art.55 – Regulamentul CE nr.44/2001 
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Decizia civilă nr. 1796/COM/14.10.2010 
Dosar nr. 274/88/2010 

 
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr. 274/88/2010, reclamanta A.V./AG prin 

avocat I.K.W., în contradictoriu cu pârâţii S.T. şi V.P., a solicitat admiterea executării forţate a 
hotărârii judecătoreşti a tribunalului de prima instanţa - tribunal pentru chestiuni de navigaţie - din 
Bremen nr. de secţie 21 C 0003/08 şi a deciziei cu privire la stabilirea sumei de achitat în cauza de 
judecat.  

În dovedire, reclamantul a depus la dosar sentinţa in contumacie pronunţată in dosarul nr. 2a C 
0003/08 de către Judecătoria Bremen-Germania atât in limba germană, cât si în traducere autorizata în 
limba română, hotărârea de stabilire a cheltuielilor aferente litigiului data in dosarul nr. 2a C 003/08 
pronunţată de Judecătoria Bremen, atât in limba germană, cât si în traducere autorizată în limba 
română, precum şi alte înscrisuri în limba germană. 

Prin sentinţa civilă nr.274/10.02.2010, Tribunalul Tulcea a admis cererea formulată de A.V.- 
AG, în contradictoriu cu pârâţii: S.T. şi V.P., a încuviinţat executarea silită a sentinţei în contumacie 
pronunţată în Germania de Judecătoria Bremen - Secţia maritimă la data de 24.03.2009 în dosarul nr. 
2a C 0003/08 al aceleiaşi instanţe între reclamanta A.V./AG şi pârâţii S.T. şi V.P. şi a încuviinţat 
executarea silită a hotărârii de stabilire a cheltuielilor pronunţată în Germania de Judecătoria Bremen - 
Secţia civilă la data de 14.07.2009, în dosarul nr. 2a C 003/08 al aceleiaşi instanţe, între aceleaşi părţi. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul Tulcea a reţinut că, potrivit art. 38 alin.1 din 
Regulamentul CE nr. 44/2001, o hotărâre pronunţată intr-un stat membru şi care este executorie în 
statul în cauză este pusă în executare într-un alt stat membru atunci când, la cererea oricăreia dintre 
părţile interesate, a fost declarată executorie în statul respectiv. 
 Din cuprinsul sentinţei în contumacie pronunţată de Judecătoria Bremen- Secţia maritimă în 
dosarul nr. 2a C 0003/08, a rezultat ca sentinţa este provizoriu executorie, iar din hotărârea de stabilire 
a cheltuielilor pronunţată de aceeaşi judecătorie la data de 14.07.2009 în dosarul nr. 2a C 003/08, a 
rezultat că o copie de pe aceasta a fost emisă reclamantei în scopul executării forţate.  
 Declararea ca executorie a unei astfel de hotărâri este reglementata de dispoziţiile art. 41 din 
Regulamentul CE nr. 44/2001, care stipulează că acest lucru se realizează imediat după îndeplinirea 
formalităţilor prevăzute la art. 53 fără nici o examinare in temeiul articolelor 34 şi 35.  
 Potrivit dispoziţiilor art. 53-55 din regulamentul mai sus menţionat rezultă ca prezentarea 
certificatului eliberat conform modelului din anexa V la regulament, nu este obligatorie, instanţa 
putând să accepte un document echivalent sau putând să se dispenseze de prezentarea acestui 
document în cazul în care consideră că dispune de suficiente informaţii. 
 Apreciind că la dosar există toate informaţiile cerute de anexa V la Regulamentul CE 
nr.44/2001, instanţa de fond a constatat ca nefiind necesară prezentarea certificatului mai sus 
menţionat.   
 Modalităţile de depunere a cererii de încuviinţare a executării silite se determină conform 
legislaţiei Statului Român, aşa cum rezultă din prevederile art. 40 din Regulamentul CE aplicabil. 

Întrucât în cauză sunt întrunite cerinţele prevăzute de art. 372-3791 C.pr. civilă, văzând si 
dispoziţiile art. 42 si 43 din Regulamentul CE aplicabil, precum si dispoziţiile art. I indice 3 din Legea 
191/2007 instanţa de fond a admis cererea formulată şi a dispus încuviinţarea executării silite a 
sentinţei în contumacie pronunţată în Germania de Judecătoria Bremen - Secţia maritimă la data de 
24.03.2009 în dosarul nr. 2a C 0003/08 al aceleiaşi instanţe între reclamanta A.V.-AG Munchen şi 
pârâţii S.T. şi V.P. şi încuviinţarea executării silite a hotărârii de stabilire a cheltuielilor pronunţată în 
Germania de Judecătoria Bremen - Secţia civilă la data de 14.07.2009, în dosarul nr. 2a C 003/08 al 
aceleiaşi instanţe, între aceleaşi părţi. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii S.T. şi V.P.. 
În motivarea recursului se arată că greşit prima instanţă a admis cererea creditoarei A.V.- AG, 

având în vedere că aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a-şi timbra cererea, astfel cum i se pusese în 
vedere, nefiind respectate dispoziţiile art.20 alin.1 şi 2 din L.146/1997, impunându-se anularea cererii 
de încuviinţare a executării silite ca netimbrată. 

De asemenea, creditoarea nu a respectat nici dispoziţiile alin.2 din art.40 din regulamentul CE 
nr.44/2001, potrivit cărora „reclamantul trebuie să-şi aleagă un domiciliu în raza teritorială a instanţei 
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sesizate. Cu toate acestea, dacă legislaţia statului membru solicitat nu prevede alegerea unui domiciliu, 
reclamantul desemnează un mandatar ad litem”, legislaţia română (art.112 pct.1 Cod pr.civilă) 
prevăzând că reclamantul care locuieşte în străinătate trebuie să indice în cererea de chemare în 
judecată şi domiciliul ales în România, ceea ce nu s-a îndeplinit în cauză, în dosar neexistând nici 
dovada calităţii de reprezentant a dlui avocat, ce a formulat cererea. 

Se mai arată că greşit s-a admis cererea adresată de către creditor direct instanţei, deşi art.3731 
Cod pr.civilă  impune ca aceasta să fie solicitată de către executorul judecătoresc. 

De asemenea, greşit s-a admis cererea creditoarei, deoarece s-a solicitat încuviinţarea unei 
hotărâri care nu a fost recunoscută în condiţiile art.33, 34 coroborate cu art.53 din Regulamentul CE 
nr.44/2001, având în vedere că hotărârile Judecătoriei Bremen - Secţia Maritimă au fost pronunţate în 
contumacie. 

Se mai susţine şi că greşit s-a apreciat că la dosarul cauzei există suficiente informaţii care să 
dispenseze instanţa română de a solicita prezentarea certificatului prevăzut la art.54, conform 
modelului din anexa V la regulament, dispoziţiile art.38, 41 şi 53-55 din Regulamentul CR nr.44/2001 
fiind clare în temeinicia acestor susţineri. 

Prin motivele de recurs, S.T. arată că hotărârea este nelegală, deoarece s-a pronunţat fără 
prezentarea (care era obligatorie) a Certificatului prevăzut în anexa V din Regulamentul CE 
nr.44/2001. 

Recursul formulat de pârâţii S.T. şi P.V. este nefondat. 
În ce priveşte critica privind netimbrarea cererii creditoarei, aceasta este nefondată, deoarece, 

potrivit dispoziţiilor art.52 din  Regulamentul nr.44/2001 al CE, „în cadrul acţiunii introduse pentru 
încuviinţarea executării hotărârii, nu poate fi perceput în statul membru solicitat nici un impozit, drept 
sau taxă calculat proporţional cu valoarea litigiului”, iar aceste dispoziţii sunt prioritare, prin raportare 
la dreptul intern. 

În ce priveşte critica privind nerespectarea dispoziţiilor art.112 pct.1 Cod pr. civilă, aceasta 
este nefondată, deoarece această lipsă atrage o nulitate relativă a cererii, care nu poate fi invocată 
decât de partea care a suferit o vătămare care, potrivit art. 105 Cod pr.civilă, trebuie dovedită şi care, 
nu poate fi suferită decât de reclamant. 

În cauză, cererea a fost formulată prin avocat, pentru creditoarea A.V.-AG Munchen, cum s-a 
precizat în fila 3 dosar fond. 

În ce priveşte critica referitoare la formularea cererii direct către instanţă şi nu prin intermediul 
executorului judecătoresc, este nefondată, deoarece art.53 al.1 şi 2 din regulamentul CE 44/2001, 
reglementează abilitatea părţii care solicită încuviinţarea executării silite, direct către instanţă şi acesta 
are aplicabilitate prioritară, art.38 din Regulament fiind edificator în acest sens. 

Acestea, cu atât mai mult cu cât instanţa investită  cu judecata prezentului recurs, nu poate 
revoca hotărârea recurată, decât pentru unul din motivele prevăzute la art.34 şi 35 din Regulamentul 
nr.44/2001 al CE în cauză nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii. 

În ce priveşte existenţa certificatului prevăzut în anexa V din Regulament, se constată că legal 
prima instanţă a considerat că la dosar există suficiente probe şi informaţii, acceptând că sentinţa 
Judecătoriei Bremen – Secţia Maritimă indeplineşte  condiţiile pentru a i se încuviinţa executarea fără 
certificatul prevăzut în anexa V din Regulamentul 44/ 2001 al CE. 

Având în vedere acest considerent, critica recurentului S.T. este neîntemeiată şi va fi respinsă.  
Pentruz cele sus-expuse, se constată că toate criticile aduse hotărârii recurate sunt nefondate şi 

în baza art.312 al.1 Cod pr.civilă, recursul va fi respins ca atare. 
 

9. Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii formulată anterior 
modificării dispoziţiilor Legii nr.85/2006 prin Legea nr.277/2009. Principiul neretroactivităţii 
legii civile. 

 
  Art.15 alin.2 din Constituţie 

  Art.3 pct.1 lit.a; art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006 
privind procedura insolvenţei  
  Art.1 Cod civil 
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 Dispoziţia legală cuprinsă în art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006 instituia valoarea prag necesară pentru 
deschiderea procedurii la cuantumul sumei de 10.000 lei, în vigoare până la data de 17.07.2009 când, conform 
Legii nr.277/2009 privind aprobarea OUG nr.173/2008, dispoziţiile art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006 au fost 
modificate, în sensul  majorării valorii prag la suma de 30.000 lei. 

În atare situaţie, până la data intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii 277/07.07.2009, dispoziţii ce 
stabilesc valoarea prag în cuantum de 30.000 lei, cererile de deschidere a procedurii insolvenţei vor fi 
analizate prin prisma dispoziţiilor art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006 nemodificate, respectiv creditorul trebuie 
să facă dovada existenţei unei creanţe certe, lichide şi exigibile în cuantum de minimum 10.000 lei. 

 O astfel de interpretare este dată de împrejurarea că dispoziţiile legale ce instituie valoarea prag a 
creanţei constituie norme de drept material, supuse principiului neretroactivităţii legii civile. 

 Principiul neretroactivităţii legii civile consacrat  în chiar  art.1 Cod civil conform căruia „legea 
dispune numai pentru viitor şi nu are putere  retroactivă”, a devenit un principiu constituţional, art.15 alin.2 
din Constituţie stabilind că „legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile”. 

  Potrivit principiului enunţat, faptele creatoare sau modificatoare de situaţii juridice sunt guvernate de 
legea în vigoare la data când ele au avut loc, o lege ulterioară neputând să aducă atingere constituirii unei 
situaţii juridice chiar dacă schimbă condiţiile necesare. 
          Este necesar a se reţine că, în atare situaţie, creanţa invocată în cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei trebuie analizată din prisma îndeplinirii condiţiilor cerute de legea insolvenţei la data sesizării 
instanţei, respectiv în raport da valoarea prag de 10.000 lei, iar nu în temeiul unor dispoziţii legale ce au intrat 
în vigoare ulterior sesizării instanţei. 
 

Decizia civilă nr. 401/COM/17.03.2010 
 

          Prin cererea formulată la data de 15.07.2009 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub 
nr.6979/118/2009, creditoarea DGFP Constanţa a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei 
împotriva debitoarei SC „Z.A.” SRL Castelu invocând o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum 
de 12.329 lei reprezentând creanţe bugetare. 

Prin sentinţa civilă nr. 6882/com/09.11.2009, pronunţată de Tribunalul Constanţa, a fost 
respinsă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, judecătorul sindic a reţinut că, potrivit art.3 pct.1 lit.a din 
Legea nr.85/2006, insolvenţa debitorului este prezumată când acesta nu plăteşte datoriile sale 
scadente în termen de 30 de zile.  

Art.3 pct.12 instituie obligativitatea unui cuantum minim al creanţei pentru admiterea unei 
cereri de deschidere a procedurii insolvenţei de 30.000 lei, cuantum care trebuie respectat atât la data 
introducerii cererii, cât şi la data pronunţării  hotărârii de deschidere a procedurii. 

A motivat instanţa că, deşi cererea creditoarei îndeplinea cerinţa pragului minim al creanţei la 
data înregistrării ei pe rolul Tribunalului Constanta, modificarea Legii nr.85/2006, intervenită prin 
Legea nr.277/2009, impune un prag mai mare, modificare care trebuie avută în vedere la data 
soluţionării cererii, potrivit principiului cu care legea veche nu poate ultraactiva. 

  Reţinând că, în speţă, cuantumul creanţei este sub pragul minim prevăzut de lege, judecătorul 
sindic a respins cererea creditoarei ca nefondată. 

  Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs creditoarea DGFP Constanţa, criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

  A susţinut recurenta că cererea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost înregistrată la 
Tribunalul Constanţa la data de 15.07.2009, astfel cum se precizează chiar în cuprinsul sentinţei 
pronunţate, dată la care aceasta îndeplinea în totalitate condiţiile prevăzute de Legea nr.85/2006. 

Astfel, potrivit art.31 coroborat cu art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006 în vigoare la data 
înregistrării cererii, „orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de 
prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă poate introduce o cerere introductivă” 
dacă creanţa „împotriva patrimoniului debitorului este cretă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de 
zile” şi dacă valoarea prag este mai mare de 10.000 lei.  

 Ulterior, într-adevăr, prin modificările aduse Legii nr.85/2006, legiuitorul a prevăzut cuantumul 
minim al creanţei de 30.000 lei, însă aceste modificări au intrat în vigoare pe data de 17.07.2009, deci 
după data înregistrării cererii.  
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 Prin urmare, faptul că instanţa de judecată s-a pronunţat asupra cererii de deschidere a 
procedurii insolvenţei formulată de creditoare în data de 09.11.2009, nu justifică respingerea acesteia 
pe motiv că, la data pronunţării Sentinţei civile nr.6882/COM/09.11.2009, cuantumul creanţei este sub 
pragul minim prevăzut de art.3 pct.12 din legea insolvenţei, articol a cărui modificare a intrat în 
vigoare la data de 17.07.2009, după data introducerii acţiunii. 

  În atare situaţie apreciază recurenta că, cererea de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de 
debitoarea SC Z.A. SRL îndeplineşte elementele obligatorii şi necesare prevăzute de legea în vigoare 
la data de 15.07.2009. 

  Intimata debitoare, legal citată, nu a depus întâmpinare şi nu a formulat cereri în apărare. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea a constatat că recursul este fondat, 
pentru următoarele considerente: 
          Astfel, creditoarea DGFP Constanţa a învestit la data de 15.07.2009 Tribunalul Constanţa cu o 
cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Z.A. SRL Castelu, jud. 
Constanţa, invocând o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de  12.329 lei. 

  Potrivit art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006, în forma în vigoare la data introducerii cererii, 
cuantumul minim al creanţei pentru a putea fi introdusă cererea creditorului de deschidere a procedurii 
insolvenţei este de 10.000 lei. 

 Această dispoziţie legală ce instituia valoarea prag necesară pentru deschiderea procedurii a fost 
în vigoare până la data de 17.07.2009 când, conform Legii nr.277/2009 privind aprobarea OUG 
nr.173/2008, dispoziţiile art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006 au fost modificate, în sensul  majorării 
valorii prag la suma de 30.000 lei. 

 Curtea apreciază că, până la data intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii 277/07.07.2009, 
dispoziţii ce stabilesc valoarea prag în cuantum de 30.000 lei, cererile de deschidere a procedurii 
insolvenţei vor fi analizate prin prisma dispoziţiilor art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006 nemodificate, 
respectiv creditorul trebuie să facă dovada existenţei unei creanţe certe, lichide şi exigibile în cuantum 
de minimum 10.000 lei. 

 O astfel de interpretare este dată de împrejurarea că dispoziţiile legale ce instituie valoarea prag 
a creanţei constituie norme de drept material, supuse principiului neretroactivităţii legii civile. 

 Principiul neretroactivităţii legii civile consacrat  în chiar  art.1 Cod civil conform căruia 
„legea dispune numai pentru viitor şi nu are putere  retroactivă”, a devenit un principiu 
constituţional, art.15 alin.2 din Constituţie stabilind că „legea dispune numai pentru viitor, cu 
excepţia legii penale mai favorabile”. 

  Potrivit principiului enunţat, faptele creatoare sau modificatoare de situaţii juridice sunt 
guvernate de legea în vigoare la data când ele au avut loc, o lege ulterioară neputând să aducă atingere 
constituirii unei situaţii juridice chiar dacă schimbă condiţiile necesare. 
          În atare situaţie, creanţa invocată în cererea de deschidere a procedurii insolvenţei trebuie 
analizată din prisma îndeplinirii condiţiilor cerute de legea insolvenţei la data sesizării instanţei, 
respectiv în raport da valoarea prag de 10.000 lei, condiţie pe care recurenta creditoare o îndeplineşte,  
iar nu în temeiul unor dispoziţii legale  ce au intrat în vigoare  ulterior sesizării instanţei. 
          Pentru considerentele expuse, constatând că instanţa nu s-a pronunţat asupra fondului cererii de 
deschidere a procedurii, Curtea a apreciat că, în cauză, sunt incidente dispoziţiile art.312 alin.1 şi 5 din 
Codul de procedură civilă, şi admiţând recursul a dispus casarea hotărârii atacate, cu trimiterea cauzei 
spre rejudecare aceleiaşi instanţe.   
 

10. Procedura insolvenţei. Deschidere procedură faliment în formă simplificată. 
Neinstituirea obligaţiei formulării unei cereri de deschidere a procedurii, în sarcina 
lichidatorului, de lege. Situaţia recunoaşterii stării de insolvenţă din declaraţia expresă a 
societăţii şi a lichidatorului.  

    
Art.260 al.(4); art.262; art.263; art.2701  

din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale 
  Art.1 alin.1; art.1 alin.2 lit.”c şi e” pct.2; art.3 pct.1 şi pct.25  

din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 



 28

 
Potrivit art.1 alin 2 lit. c) pct.2 din Legea 85/2006, „procedura simplificată se aplică debitorilor aflaţi 

în stare de insolvenţă, care se încadrează în categoria societăţilor comerciale la care actele constitutive sau 
documentele contabile nu pot fi găsite”. 
 În conformitate cu dispoziţiile art.260 al.(4) din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, lichidarea 
nu liberează pe asociaţi şi nu împiedică deschiderea procedurii de faliment a societăţii. 

Potrivit art.1 alin.2 lit.e din Legea 85/2006, procedura simplificată se aplică debitorilor aflaţi în stare 
de insolvenţă, care se încadrează în una dintre următoarele categorii: 
    “e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive”; 

Insolvenţa este definită de art.3 pct.1 din lege ca fiind “acea stare a patrimoniului debitorului care se 
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile;  

De asemenea, art.3 pct.25 din Legea nr.85/2006, defineşte procedura simplificată ca fiind procedura 
prin care debitorul, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.1 alin.(2), intră direct în procedura 
falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenţei, fie după o perioadă de observaţie de maximum 60 
de zile, perioadă în care vor fi analizate elementele arătate la art.1 alin.(2) lit.c) şi d). 

În situaţia lipsei documentelor contabile care trebuiau să însoţească în mod obişnuit cererea de 
deschidere a procedurii formulată de debitoare (art. 28), nu se poate reţine în mod neîndoielnic existenţa stării 
de insolvenţă, aşa cum este definită de art. 3 pct. 1 din lege. 
 Insolvenţa vădită presupune că debitorul se află într-o evidentă şi acută criză de lichidate, iar 
dificultăţile financiare sunt grave, pasivul debitorului fiind de o valoare semnificativă, concluzie care se 
desprinde şi din interpretarea art. 3 pct. 12 care impune creditorului o anumită valoare prag pentru 
formularea cererii de deschiderii a procedurii. 

De asemenea, potrivit prevederilor art.2701 din Legea nr.31/1990 „în cazul în care societatea aflată în 
lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei”, 
însă acest articol este cuprins în capitolul intitulat „lichidarea societăţilor pe acţiuni şi în comandită pe 
acţiuni”, ceea ce înseamnă că lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea procedurii insolvenţei, doar 
în cazul acestor societăţi nu şi în cazul celor cu răspundere limitată.  

Lichidarea societăţilor cu răspundere limitată este reglementată de art.262-art.263 din Legea 
nr.31/1990, dispoziţii care nu instituie în sarcina lichidatorilor o obligaţie similară celei din art.2701. 

 
Decizia civilă nr. 31/COM/20.01.2010 

 
 Prin cererea înregistrată sub nr.3584/118/2009 la Tribunalul Constanţa, debitoarea SC M.T. 
SRL, prin lichidator R.M., a solicitat să fie supusă prevederilor Legii 85/2006, în sensul deschiderii 
procedurii falimentului în formă simplificată, cu motivarea că societatea se află în dizolvare de 
drept potrivit dispoziţiilor art.237 din Legea 31/1990, iar prin Încheierea nr.23573/30.07.2008 
pronunţată de judecătorul delegat la ORC Constanţa a fost desemnat în calitate de  lichidator d-na 
R.M.  

Lichidatorul a precizat că a notificat societatea debitoare pentru a-i preda actele contabile, fără 
ca societatea debitoare să dea curs acestei notificări, precum şi creditorii bugetari si de utilităţi.  

La data de 29.09.2008 SC A.C. SA – prin lichidator judiciar S. SPRL – şi-a declarat o creanţă 
în sumă de 2.064,90 lei. 

Prin sentinţa civilă nr.207/COM/28.09.2009, pronunţată de Tribunalul Constanţa – secţia 
comercială, a respins cererea privind deschiderea procedurii insolvenţei reglementată de Legea 
nr.85/2006, formulată de debitoare, reprezentată prin lichidator R.M. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că cererea este neîntemeiată, 
pentru următoarele considerente: 
 Potrivit art.1 alin 2 lit. c) pct.2 din Legea 85/2006, „procedura simplificată se aplică 
debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă, care se încadrează în categoria societăţilor comerciale la 
care actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite”. 

În speţă, recunoaşterea stării de insolvenţă provine de la lichidatorul societăţii, afirmarea 
stării de insolvenţă făcându-se exclusiv pe declaraţia SC A.C. SA. 
 Cum în cauză lipsesc documentele contabile care trebuiau să însoţească în mod obişnuit 
cererea de deschidere a procedurii formulată de debitoare (art. 28), nu se poate reţine în mod 
neîndoielnic existenţa stării de insolvenţă aşa cum este definită de art. 3 pct. 1 din lege. 
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 Insolvenţa vădită presupune că debitorul se află într-o evidentă şi acută criză de lichidate, iar 
dificultăţile financiare sunt grave, pasivul debitorului fiind de o valoare semnificativă, concluzie care 
se desprinde şi din interpretarea art. 3 pct. 12 care impune creditorului o anumită valoare prag pentru 
formularea cererii de deschiderii a procedurii. 
 Deşi o asemenea cerinţă nu este reglementată expres şi pentru cererea debitorului, scopul legii, 
astfel cum este definit de art.2, nu poate fi atins, cât timp recuperarea creanţelor împotriva averii 
debitoarei în această procedură presupun efectuarea de cheltuieli exagerat de mari (minim 3000 lei-
onorariu lichidator judiciar, 120 lei taxa de timbru, la care se adaugă cheltuielile de comunicare si 
publicitate) în raport cu valoarea datoriilor afirmate de un creditor (2.065 lei). 

Într-o situaţie similară, pentru creanţele bugetare, art.178 alin.1 din codul de procedură fiscală 
prevede anularea debitelor care, prin valoare, sunt inferioare cheltuielilor de executare.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs debitoarea SC M.T. SRL prin lichidator R.M. –
C.I.I. , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

- Prima critică adusă hotărârii pronunţată de instanţa de fond vizează starea de insolvenţă a 
debitoarei, astfel: SC A.C. SA deţine împotriva debitoarei SC M.T. SRL o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă în valoare de 2.064,90 lei, creanţă care nu a fost plătită de debitoare până în prezent. 

Prin Încheierea nr.32573/30.07.2008 pronunţată de judecătorul delegat la ORC de pe lângă 
Tribunalul Constanţa, a fost admisă cererea SC A.C. SA în calitate de creditoare – privind numirea 
unui lichidator la societatea debitoare SC M.T. SRL.  

În îndeplinirea obligaţiilor, lichidatorul a notificat administratorii SC M.T. SRL, cu privire la 
obligaţia acestora de a preda documentele financiare contabile lichidatorului, însă scrisoarea 
recomandată cu confirmare de primire a fost returnată, lichidatorul judiciar neavând posibilitatea de a 
intra în posesia documentelor debitoarei. 

Deşi judecătorul sindic a pus în vedere administratorului social să predea lichidatorului toate 
documentele debitoarei, până la termenul din data de 01.06.2009, acesta nu s-a conformat, fiind 
evidentă starea de insolvenţă.  

În atare situaţie apreciază recurenta că, starea de insolvenţă a debitoarei este neîndoielnică, 
aceasta fiind dovedită cu documentele aflate la dispoziţia lichidatorului şi anexate cererii de 
deschidere a procedurii, fiind recunoscută implicit de către administratorul social al debitoarei care nu 
a predat lichidatorului documentele debitoarei şi nu a contestat în nici un mod starea de insolvenţă. 

- O altă critică adusă hotărârii pronunţată de instanţa de fond vizează împrejurarea că legea 
nu impune existenţa unui anumit prag valoric pentru creanţele înregistrate împotriva averii 
debitoarei, în situaţia cererii formulate de către debitor – prin reprezentantul său legal. 

În opinia recurentei, valoarea prag a creanţei este prevăzută de legiuitor numai în cazul cererii 
formulate de către creditor, conform dispoziţiilor art. 3 alin.12.  

A aprecia în mod arbitrar o valoare a creanţei care să justifice admiterea cererii debitorului de 
deschidere a procedurii insolvenţei în formă simplificată, înseamnă a adăuga la lege, ceea ce nu este 
permis, sau înseamnă a face o distincţie pe care legiuitorul nu a avut-o în vedere. 

De asemenea, apreciază recurenta că nu se poate reţine motivaţia instanţei de fond referitoare 
la prevederile codului de procedură fiscală, nici din perspectiva eventualei similitudini de situaţii – 
având în vedere dispoziţiile art.149 din Legea nr.85/2006 şi nici din perspectiva consecinţelor juridice, 
cât timp starea de insolvenţă a debitoarei persistă, debitele nefiind anulate. 

- Pe de altă parte, potrivit art. 270 ind.1 din Legea nr. 31/1990   lichidatorul este obligat să 
ceară deschiderea procedurii insolvenţei. 

În speţă, constatând starea de insolvenţă a debitoarei SC M.T. SRL, lichidatorul a investit 
Tribunalul Constanţa cu soluţionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei în forma 
simplificată, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

La data de 19.01.2010, recurenta a depus la dosar precizări cu privire la onorariul 
lichidatorului. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă, şi care au fost 
încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9, dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din Codul de 
procedură civilă, Curtea constată că recursul este nefondat,  pentru următoarele considerente: 
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Faţă de debitoarea SC M.T. SRL s-a dispus măsura dizolvării în temeiul art.237 al.1 lit.b din 
Legea nr. 31/1990, fiind numit în calitate de lichidator R.M. –C.I.I - prin Încheierea 
nr.23573/30.07.2008 a judecătorului delegat la O.R.C de pe lângă Tribunalul Constanţa. 
     În conformitate cu dispoziţiile art.260 al.(4) din Legea nr.31/1990,  lichidarea nu liberează pe 
asociaţi şi nu împiedică deschiderea procedurii de faliment a societăţii. 

Potrivit art.1 alin.2 lit. e din Legea 85/2006, procedura simplificată se aplică debitorilor 
aflaţi în stare de insolvenţă, care se încadrează în una dintre următoarele categorii: 
    “e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; 

Insolvenţa este definită de art.3 pct.1 din lege ca fiind “acea stare a patrimoniului debitorului 
care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor 
exigibile;  

De asemenea, art.3 pct.25 din Legea nr.85/2006 defineşte procedura simplificată ca fiind 
procedura prin care debitorul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.1 alin.(2) intră direct în 
procedura falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenţei, fie după o perioadă de 
observaţie de maximum 60 de zile, perioadă în care vor fi analizate elementele arătate la art.1 alin.(2) 
lit.c) şi d); 

Din probele administrate nu a rezultat că debitoarea este în insolvenţă, deoarece insolvenţa 
vădită presupune că debitorul se află într-o evidentă şi acută criză de lichidate, iar dificultăţile 
financiare sunt grave, pasivul debitorului fiind de o valoare semnificativă, concluzie care se desprinde 
şi din interpretarea art.3 pct. 12 care impune creditorului o anumită valoare prag pentru formularea 
cererii de deschiderii a procedurii. 

 Deşi o asemenea cerinţă nu este reglementată expres şi pentru cererea debitorului, scopul 
legii, astfel cum este definit de art.2, nu poate fi atins, cât timp recuperarea creanţelor împotriva averii 
debitoarei în această procedură presupun efectuarea de cheltuieli exagerat de mari (minim 3000 lei-
onorariu lichidator judiciar) în raport cu valoarea datoriilor afirmate de un creditor. 

De asemenea, potrivit prevederilor art.2701 din Legea nr.31/1990 „în cazul în care societatea 
aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea 
procedurii insolvenţei”, însă acest articol este cuprins în capitolul intitulat „lichidarea societăţilor 
pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni”, ceea ce înseamnă că lichidatorul are obligaţia de a solicita 
deschiderea procedurii insolvenţei, doar în cazul acestor societăţi nu şi în cazul celor cu răspundere 
limitată, categorie din care face parte debitoarea. 

Lichidarea societăţilor cu răspundere limitată este reglementată de art.262-art.263 din Legea 
nr.31/1990, dispoziţii care nu instituie în sarcina lichidatorilor o obligaţie similară celei din art.2701. 

Concluzionând, Curtea a reţinut că hotărârea tribunalului este legală şi temeinică, criticile aduse 
de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru care, în temeiul art.312 din 
Codul de procedură civilă, a respins recursul, ca nefondat. 
 

11. Procedura insolvenţei. Cerere privind aprobarea bugetului previzionat. Condiţia 
absenţei disponibilităţilor. 

 
  Art.4 alin.1 şi alin.4 din Legea nr.85/2006 privind procedura  insolvenţei 

 
Obiectul reglementării cuprinsă în art.4, intitulat „Cheltuielile aferente procedurii insolvenţei”, îl 

reprezintă sursele acoperirii cheltuielilor necesare desfăşurării procedurii şi modul lor de utilizare. 
 În alin.1 al art.4 din legea insolvenţei se prevede, cu valoare de principiu, că toate cheltuielile aferente 
procedurii vor fi suportate din averea debitorului. 
 Când averea debitorului este insuficientă pentru satisfacerea cheltuielilor, acestea vor fi acoperite din  
fondul de lichidare. 
 Aşadar, potrivit textului legal, două sunt sursele principale ale suportării cheltuielilor necesare 
procedurii insolvenţei, averea debitorului şi fondul de lichidare, cu menţiunea că nici o normă legală nu 
interzice avansarea cheltuielilor aferente de către anumite persoane interesate. 
 În ceea ce priveşte modul de constituire şi utilizare a celor 2 surse de acoperire a cheltuielilor, legea 
cuprinde anumite reguli speciale. 



 31

 Astfel, potrivit art.4 al.4 din legea insolvenţei „În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului se va 
utiliza fondul de lichidare, plăţile efectuându-se pe baza unui buget previzionat pe o perioadă de cel puţin 3 
luni, aprobat de judecătorul sindic”. 

Deşi alin.4 al art.4 creează aparenţa că în lipsa fondurilor băneşti din averea debitoarei, ar trebui să 
se recurgă la fondul de lichidare, judecătorul sindic se află în situaţia de a aprecia că „lipsa disponibilităţilor” 
este reală, deoarece aceasta nu trebuie interpretată în sensul lipsei sumelor de bani, ci în cel al absenţei 
oricărui bun care să fie valorificat în vederea procurării de fonduri necesare desfăşurării procedurii.  

Numai după ce se constată că debitorul nu dispune nici de sume de bani, nici de alte bunuri, 
judecătorul sindic va autoriza întrebuinţarea disponibilităţilor din fondul de lichidare. 

 
 Decizia civilă nr. 53/COM/21.01.2010 

 
 Lichidatorul judiciar desemnat să administreze procedura falimentului SC A.C. SA a investit 
judecătorul sindic cu soluţionarea cererii de aprobare buget previzionat în cuantum de 36.000 lei 
alcătuit din contravaloarea cheltuielilor ce vor fi efectuate în procedura de faliment pentru perioada 
ianuarie-iunie 2010. 
 Motivând cererea, s-a arătat că în contul averii debitoarei nu mai sunt disponibilităţi, astfel 
încât se impune a se aproba bugetul previzionat pentru a se putea asigura conservarea şi paza activelor 
din averea debitoarei dar şi continuarea operaţiunilor de valorificare a activelor, pentru că, se află în 
imposibilitatea de a mai organiza licitaţii publice în vederea valorificării  bunurilor rămase, datorită 
lipsei de disponibilităţi în contul averii debitoarei. 
 Prin Încheierea nr.7017/COM din 16.11.2009, pronunţată de Tribunalul Constanţa, s-a 
respins ca nefondată cererea formulată de lichidatorul judiciar  S. SPRL, reţinându-se în esenţă că 
motivele care fundamentează cererea de aprobare buget previzionat sunt obiective şi ar putea 
determina o soluţie favorabilă, însă, raportat la temeiul juridic invocat art.4 alin.4 din Legea 
nr.85/2006, s-a constatat că nu este îndeplinită condiţia fundamentală – absenţa disponibilităţilor. 
 Astfel, potrivit art.4 alin.4 din Legea nr.85/2006 „în lipsa disponibilităţilor în contul 
debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile efectuându-se pe baza unui buget previzionat pe o 
perioadă de cel puţin 3 luni, aprobat de judecătorul sindic”. 
 Deşi alin.4 al art.4 creează aparenţa că, în lipsa fondurilor băneşti din averea debitoarei, ar 
trebui să se recurgă la fondul de lichidare, judecătorul sindic a apreciat că „lipsa disponibilităţilor” nu 
trebuie interpretată în sensul lipsei sumelor de bani, ci în cel al absenţei oricărui bun care să fie 
valorificat în vederea procurării de fonduri necesare desfăşurării procedurii.  

Numai după ce se constată că debitorul nu dispune nici de sume de bani, nici de alte bunuri, 
judecătorul sindic va autoriza întrebuinţarea disponibilităţilor din fondul de lichidare. 
 Ori, din datele speţei, a rezultat că societatea supusă procedurii concursuale posedă bunuri care 
sunt în curs de valorificare, sens în care avansarea pe bază de buget previzionat a sumelor de bani 
necesare atât conservării, cât şi valorificării din fondul de lichidare, nu poate opera. 
 Reţine judecătorul sindic faptul că intră în obligaţia practicianului în reorganizare de a avansa 
sumele corespunzătoare din fondurile sale personale, ulterior valorificării, putând participa la 
distribuire prioritar, incluzându-le astfel în cheltuieli de procedură. 
 Împotriva acestei încheieri, a declarat recurs lichidatorul judiciar S. SPRL, criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu motivaţia în esenţă că, în speţă, sunt aplicabile disp.art.4 alin.4 
din Legea nr.85/2006, sens în care s-au depus dovezi din care rezultă că în contul debitoarei nu există 
disponibilităţi. 
 Recursul este nefundat, urmând a fi respins, în temeiul art.312 Cod pr.civilă, cu următoarea 
motivaţie în esenţă, apreciază Curtea: 
 Obiectul reglementării cuprinsă în art.4 intitulat „Cheltuielile aferente procedurii 
insolvenţei” îl reprezintă sursele acoperirii cheltuielilor necesare desfăşurării procedurii şi 
modul lor de utilizare. 
 În alin.1 al art.4 din legea insolvenţei se prevede, cu valoare de principiu, că toate 
cheltuielile aferente procedurii vor fi suportate din averea debitorului. 
 Când averea debitorului este insuficientă pentru satisfacerea cheltuielilor, acestea vor fi 
acoperite din  fondul de lichidare. 
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 Aşadar, potrivit textului legal, două sunt sursele principale ale suportării cheltuielilor necesare 
procedurii insolvenţei, averea debitorului şi fondul de lichidare, cu menţiunea că, nici o normă legală 
nu interzice avansarea cheltuielilor aferente de către anumite persoane interesate. 
 În ceea ce priveşte modul de constituire şi utilizare a celor 2 surse de acoperire a cheltuielilor, 
legea cuprinde anumite reguli speciale. 
 Astfel, potrivit art.4 alin.4 din legea insolvenţei „În lipsa disponibilităţilor în contul 
debitorului se va utiliza fondul de lichidare, plăţile efectuându-se pe baza unui buget previzionat pe o 
perioadă de cel puţin 3 luni, aprobat de judecătorul sindic”. 
 Aşa după cum corect a reţinut instanţa de fond, indiscutabil, motivele care fundamentează 
cererea dedusă judecăţii, de aprobare a bugetului previzionat, sunt obiective şi ar putea determina o 
soluţie favorabilă, însă raportat la temeiul juridic invocat – art.4 al.4 din Legea nr.85/2006 – într-
adevăr, nu este îndeplinită condiţia fundamentală şi anume absenţa disponibilităţilor. 
 Este real că alin.4 al art.4 din legea insolvenţei crează aparenţa că, în lipsa fondurilor 
băneşti din averea debitorului, ar trebui să se recurgă la fondul de lichidare, însă legal şi 
temeinic judecătorul sindic a apreciat că „lipsa disponibilităţilor” nu trebuie interpretată în sensul 
lipsei sumelor de bani, ci în cel al absenţei oricărui bun care să fie valorificat în vederea 
procurării de fonduri necesare desfăşurării procedurii. 
 Numai după ce se constată că debitorul nu dispune nici de sume de bani şi nici de alte bunuri, 
judecătorul sindic se află în situaţia de a autoriza întrebuinţarea disponibilităţilor din fondul de 
lichidare, măsură ce este de natură a proteja lichidarea însăşi. 
 Dacă debitorul dispune de bunuri ce pot fi valorificate, cum de altfel rezultă din actele şi 
lucrările dosarului, recunoaşterile lichidatorului judiciar şi probatoriul administrat, 
administratorul/lichidatorul judiciar, după caz, va trebui să lichideze pentru obţinerea resurselor 
necesare desfăşurării procedurii deoarece, sub aspectul aplicării procedurii, lipsa bunurilor din averea 
debitorului va face foarte greu aplicabilă instituirea unei proceduri de reorganizare. 
 În condiţiile date, Curtea a reţinut că societatea debitoare supusă procedurii posedă bunuri 
care sunt în curs de valorificare, sens în care avansarea pe baza unui buget previzionat a sumelor de 
bani necesare atât conservării, cât şi valorificării din fondul de lichidare, nu poate opera, astfel după 
cum corect a reţinut şi instanţa de fond. 
 Cum nu au fost constatate motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi 
dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea a respins recursul, ca nefondat. 

 

12. Procedura insolvenţei. Cerere privind prelungirea termenelor de înregistrare a 
cererilor de admitere a creanţelor, de verificare a acestora, de întocmire, afişare şi comunicare a 
tabelului preliminar de creanţe şi a termenului de definitivare a tabelului de creanţe. Motive 
temeinice. 

 
  Art.61, art.62 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.85/2006  

privind procedura insolvenţei 
 

 Finalitatea notificării deschiderii procedurii insolvenţei, reglementate de art.61 din Legea nr.85/2006, 
nu se rezumă doar la efectuarea unei simple menţiuni în registrele în care este înmatriculat debitorul şi nici la 
a-i încunoştiinţa pe creditori în legătură cu dificultatea financiară în care se află debitorul, ci se urmăreşte şi 
comunicarea principalelor măsuri şi operaţiuni ce vor fi întreprinse în cadrul procedurii, precum şi condiţiile 
şi termenul în care se vor realiza. 
 Notificarea apare ca un veritabil plan de acţiune cu etape şi termene clar stabilite de către legiuitor şi 
pe care creditorii trebuie să-l urmeze întocmai, să se conformeze cu stricteţe celor impuse în conţinutul lui, 
pentru că numai în acest mod se realizează cerinţa legii, respectiv satisfacerea intereselor creditorilor. 
 Pentru aceasta, textul art.62 din lege dispune că notificarea va cuprinde şi termenul de verificare a 
creanţelor, precum şi termenul de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe, cu 
menţiunea că termenul de realizare a operaţiunilor specificate diferă în raport cu procedura incidentă, fiind de 
30 de zile pentru procedura generală şi de 15 zile în cazul procedurii simplificate, ambele termene curgând de 
la data expirării celor 60 de zile de la data deschiderii procedurii. 
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 În conţinutul dispoziţiilor art.62 al.2 legiuitorul consacră posibilitatea prelungirii termenelor de 
înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor, a termenului de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare 
şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe şi a termenului de definitivare a tabelului de creanţe. 
 Astfel, potrivit art.62 alin.2 din Legea nr.85/2006, „În funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru motive 
temeinice, judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) cu 
maximum 30, 15, respectiv 15 zile.” 

Depunerea cu întârziere a listei creditorilor de către debitoare poate fi apreciată ca un motiv temeinic 
care să justifice prelungirea termenelor, odată ce, scopul procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 este acela 
de a acoperi pasivul debitorului aflat în insolvenţă şi nu de a înlătura creanţele unor creditori cu consecinţa 
prejudicierii acestora în condiţiile unei atitudini culpabile a debitoarei însăşi. 

 
Decizia civilă nr. 209/COM/17.02.2010 

 
Prin încheierea nr.5160/31.08.2009, pronunţată de judecătorul sindic în dosarul 

nr.11209/118/2008 al Tribunalului Constanţa, au fost admise cererile formulate de C.I.I Ş.L., în 
calitate de administrator judiciar al debitoarei  SC B. SA, şi, în baza art.4 alin.1 şi 2, coroborat 
cu art.25 lit.b din Legea nr.85/2006, şi cu prevederile pct.2 al Normelor Metodologice pentru 
aplicarea art.4, a încuviinţat ca administratorul judiciar să menţină contul în lei deschis la BRD-GSG 
SA, Sucursala Constanţa, pe numele averii debitoarei SC B. SA, destinat să suporte cheltuielile 
aferente procedurii falimentului. 
         Totodată, s-a dispus majorarea termenelor prevăzute în sentinţa civilă nr.3639/COM/15.05.2009 
stabilindu-se: termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor – 17.08.2009; termen 
limită pentru verificarea creanţelor, întocmire, afişare şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
–3.09.2009; termen limită pentru depunerea contestaţiilor – 28.09.2009 şi termen limită pentru 
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv– 5.10.2009. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, judecătorul sindic a reţinut că, la solicitarea creditoarei 
BRD-GSG SA, Sucursala Constanţa, prin sentinţa civilă nr.3639 pronunţată la data de 15.05.2009 
judecătorul sindic a deschis procedura insolvenţei reglementată de Legea nr.85/2006 faţă de 
debitoarea SC B. SA, desemnând în calitate de administrator judiciar pe Ş.L.C.  
  Dacă debitorul nu se conformează îndatoririi prevăzute la pct.1, contul va fi deschis de 
administratorul judiciar în exercitarea atribuţiei prevăzute de art.20 lit. f) din Legea 85/2006. 

Faţă de nesocotirea de către debitoarea SC B. SA a obligaţiei instituite de art.4 alin.1 din Legea 
nr.85/2006, judecătorul sindic a constatat întemeiată cererea formulată de administratorul judiciar, în 
sensul menţinerii contului deschis pe numele SC B. SA la BRD-GSG SA, Sucursala Constanţa, ca şi 
cont pe numele averii debitoarei destinat să suporte cheltuielile procedurii. 

În ceea ce priveşte cererea de majorare a termenelor, s-a reţinut că o astfel de cerere se 
justifică în raport de data la care administratorul judiciar a intrat în posesia documentelor contabile ale 
societăţii debitoare, precum şi de timpul scurt estimat iniţial pentru fiecare operaţiune prevăzută de 
art.108 din Legea nr.85/2006 şi de volumul de lucru aferent acestei operaţiuni. 

Împotriva încheierii menţionate, a declarat recurs creditorul N.M.D., criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

A susţinut recurentul că judecătorul sindic a admis cererea de prelungire a termenelor şi a 
dispus prelungirea termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor la data de 
17.08.2009 apreciind că, se justifică în raport de data la care administratorul judiciar a intrat în posesia 
documentelor contabile ale societăţii debitoarei, timpul scurt estimat iniţial pentru fiecare operaţiune 
prevăzută de art.108 din Legea nr.85/2006 şi de volumul de lucru aferent acestei operaţiuni. 

A arătat recurentul că art.62 alin.2 din Legea nr.85/2006 impune ca şi condiţie pentru 
majorarea termenelor să se aibă în vedere circumstanţele cauzei şi existenţa unor motive temeinice. 

Ori, motivele reţinute de judecătorul sindic atunci când a dispus majorarea termenelor, nu sunt 
temeinice. La data de 29.06.2009 s-a publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă privind 
deschiderea procedurii faţă de debitorul SC B. SA. 

Recurentul arată că a dat dovadă de diligenţă, depunând cererea de admitere a creanţei în data 
de 07.07.2009, respectiv în termenul stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii, astfel că, orice 
creditor ar fi trebuit să respecte termenul. Consideră că cererea de prelungire a termenelor a fost 
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formulată de administratorul judiciar pentru a proteja interesele altor creditori, care au stat în 
pasivitate.  

Intimatul administrator judiciar, legal citat, nu a formulat apărări în cauză. 
Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea a constatat că  recursul este 

nefondat, şi, pe cale de consecinţă, a dispus respingerea acestuia, pentru următoarele considerente, 
în esenţă: 

Astfel, la cererea creditorului BRD – GSG – suc. Constanţa, prin sentinţa civilă 
nr.3639/COM/15.05.2009, s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă şi ridicarea dreptului de 
administrare al SC B. SA Medgidia, fiind desemnat administrator judiciar C.I  Ş.L.C. 

Prin sentinţa de deschidere a procedurii de insolvenţă s-au stabilit următoarele termene: 
termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor împotriva averii debitoarei la 
17.07.2009; termenul limită pentru verificarea creanţelor şi întocmirea tabelului preliminar la 
19.08.2009; termenul pentru formularea contestaţiilor la 8.09.2009 şi pentru definitivarea tabelului la 
18.09.2009. 

Administratorul judiciar a motivat cererea de prelungire a termenelor prin aceea că, deşi 
notificată potrivit legii, debitoarea nu şi-a îndeplinit obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi 
informaţiile prevăzute la art.28 alin.1 din Legea nr.85/2006, astfel că s-a procedat la notificarea 
creditorului BRD GSG SA şi a prezumtivilor creditori bugetari.  

Abia la data de 21.07.2009 debitoarea, prin directorul economic, a răspuns solicitării 
administratorului judiciar şi a depus o serie de acte, precum şi lista cu numele, adresele şi creanţele 
creditorilor la data de 30.04.2009 şi 31.05.2009.  

În aceste condiţii, administratorul judiciar a procedat la notificarea creditorilor la data de 
23.07.2009, concomitent cu formularea în instanţă a unei cereri de majorare a termenelor. 
          Potrivit art.62 alin.2 din Legea nr.85/2006, „În funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru 
motive temeinice, judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. 
b), c) şi d) cu maximum 30, 15, respectiv 15 zile.” 
         În cauză, depunerea cu întârziere a listei creditorilor de către debitoare poate fi apreciată ca un 
motiv temeinic care să justifice prelungirea termenelor. Scopul procedurii instituite prin Legea 
nr.85/2006 este acela de a acoperi pasivul debitorului aflat în insolvenţă şi nu de a înlătura creanţele 
unor creditori cu consecinţa prejudicierii acestora în condiţiile unei atitudini culpabile a debitoarei 
înseşi.  
          Ori, faţă de modul în care debitoarea a înţeles să-şi respecte obligaţiile legale, în mod corect 
administratorul judiciar a depus toate diligenţele pentru notificarea tuturor creditorilor în vederea 
întocmirii tabelului de creanţe. 
          Curtea constată că dispoziţiile citate nu impun un anumit moment pentru formularea cererii de 
prelungire a termenelor, singura condiţie fiind aceea ca termenele să fie majorate cu maxim 30 de zile 
(termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului), 15 zile 
(termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de 
creanţe) şi 15 zile  (termenul de definitivare a tabelului creanţelor). 
           Prin urmare, singura condiţie ce se desprinde din prevederile menţionate este aceea ca la 
momentul formulării cererii de prelungire a termenelor să nu fi fost depăşit maximul cu care se poate 
majora termenul respectiv.   
          În speţă, cererea de prelungire a termenelor a fost formulată mai înainte de împlinirea 
termenelor maxime ce se puteau stabili conform art.62 alin.2 din Legea nr.85/2006, astfel că soluţia 
judecătorului sindic respectă întru totul dispoziţiile legale invocate.   
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurent sunt nefondate, Curtea 
a respins recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod de procedură civilă. 
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13. Procedura insolvenţei - închidere procedură. Raport cu propunere de închidere 
procedură în temeiul art.131 din Legea nr.85/2006. Contestaţie împotriva măsurilor luate de 
lichidatorul judiciar. Termenul de contestare. Calculul acestuia.   

 
   Art.21, alin.2 şi alin.3, art.129, art.131 din Legea nr.85/2006 privind  

                               procedura insolvenţei 
 
 Potrivit art.131 din Legea nr.85/2006, „În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă 
se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi 
cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-
sindic va da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în 
care este înmatriculat.” 
 Textul de lege sus-citat face referire la întrunirea cumulativă a două condiţii, şi anume: 

- insuficienţa bunurilor din averea debitorului pentru acoperirea cheltuielilor administrative şi,  
- inexistenţa unei oferte a creditorilor de a avansa sumele corespunzătoare 

De vreme ce textul de lege stipulează posibilitatea închiderii procedurii în orice stadiu al acesteia, este 
evident că nu este necesară întocmirea şi comunicarea raportului final şi, în mod asemănător, nu este necesară 
nici stabilirea eventualelor persoane vinovate de ajungerea debitoarei - persoană juridică, în stare de 
insolvenţă spre a se face aplicarea disp.art.138 din lege. 

Aceasta întrucât textul de lege nu condiţionează închiderea procedurii de analizarea posibilităţii 
atragerii răspunderii membrilor organelor de conducere şi control, referindu-se, în mod explicit, numai la 
situaţia în care nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare. 

Necesitatea închiderii procedurii, într-o asemenea situaţie, rezidă din scopul legii, reglementat de art.2 
din Legea nr.85/2006, şi anume acela al instituirii unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului 
debitorului aflat în insolvenţă ori, în situaţia în care nu pot fi acoperite nici cheltuielile procedurii, continuarea 
acesteia este lipsită de raţiune. 

În ceea ce priveşte contestaţia împotriva măsurilor luate de lichidatorul judiciar în temeiul art.21 
alin.2 din Legea nr.85/2006, este necesar a se reţine că abordarea unei astfel de căi de atac presupune 
respectarea dispoziţiilor art.21 alin.3 din lege, potrivit cu care „Contestaţia trebuie să fie înregistrată în 
termen de 5 zile de la depunerea raportului prevăzut la al.1”, indiferent dacă titularul contestaţiei a fost sau nu 
prezent la termenul de judecată la care s-a depus acesta. 

 
Decizia civilă nr. 30/COM/20.01.2010 

    
Prin Încheierea din data de 28.09.2009 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul 

nr.11628/118/2007 al Tribunalului Constanţa, a fost admisă excepţia decăderii creditoarei SC R. 
Constanţa SA din dreptul de a formula obiecţiuni împotriva raportului depus la data de 
16.04.2009 de către lichidatorul judiciar C.T. SPRL. 

Pentru a pronunţa această soluţie, judecătorul sindic a reţinut că, prin raportul contestat, s-a 
propus în temeiul art.131 din Legea nr.85/2006 închiderea procedurii insolvenţei aplicate faţă de 
debitoarea SC C.P SRL, motivat de faptul că în averea debitoarei nu au fost identificate bunuri, nu au 
fost făcute plăţi şi încasări pe perioada de faliment, iar raportul asupra cauzelor care au condus la 
apariţia stării de insolvenţă nu a putut fi întocmit întrucât lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia 
documentelor contabile ale debitoarei. 

La data de 29.05.2009, creditoarea SC R. Constanţa SA a formulat obiecţiuni, arătând că 
lichidatorul judiciar nu a efectuat suficiente demersuri pentru identificarea bunurilor din averea 
debitoarei şi nici arhiva financiar contabilă pentru determina masa activă şi pasivă. Din precizările 
lichidatorului judiciar este evident că activitatea sa s-a mărginit la emiterea de notificări.  
           A precizat creditoarea că nu este de acord cu închiderea procedurii şi solicită formularea 
acţiunii în temeiul art.138 din Legea nr.85/2006 şi identificarea administratorilor debitoarei. 
           Faţă de obiecţiunile formulate, lichidatorul judiciar a invocat excepţia decăderii din drept, 
motivat de faptul că temeiul de drept al contestării raportului lichidatorului judiciar este dat de art.21 
alin.3 din Legea nr.85/2006, care stabileşte un termen procedural de 5 zile, ce se calculează de la data 
depunerii raportului lichidatorului judiciar. 
 Judecătorul sindic a motivat că, în cauză, creditoarea SC R. Constanţa SA a depus obiecţiuni, 
calificate drept contestaţie, la raportul întocmit de lichidatorul judiciar al debitoarei SC C.P SRL în 
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dosarul nr.11628/118/2007, contestând solicitarea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii, cât 
şi precizarea acestuia că nu înţelege să formuleze acţiune întemeiată pe prevederile art.138 din Legea 
nr.85/2006 faţă de administratorul societăţii debitoare.  

Potrivit art.21, la fiecare termen de continuare a procedurii lichidatorul judiciar este obligat să 
depună un raport de activitate. Împotriva măsurilor luate de către lichidatorul judiciar, debitorul 
persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori şi orice 
persoană interesată pot formula contestaţie, ce trebuie înregistrată în termen de 5 zile de la depunerea 
raportului.  

Rezultă că termenul de introducere a contestaţiei este de 5 zile de la depunerea raportului, 
indiferent dacă titularul contestaţiei a fost sau nu prezent la termenul la care s-a depus raportul ce se 
contestă.  

Fiind un termen procedural pe zile, acesta se calculează pe zile libere, conform art.101 alin.1 
din codul de procedură civilă, în calcul nefiind luate nici ziua când a început să curgă şi nici cea în 
care se împlineşte. 

Din actele dosarului de aplicare a procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC C.P SRL reiese 
că raportul de activitate cu propunerea de închidere a procedurii, cât şi precizarea lichidatorului 
judiciar că nu înţelege să formuleze acţiune întemeiată pe prevederile art.138 din Legea nr.85/2006 
faţă de administratorul societăţii debitoare, a fost depus la data de 16.04.2009, dată la care a fost afişat 
la uşa Tribunalului.  

Prin urmare, termenul pentru formularea contestaţiei s-a împlinit la data de 22.04.2009, iar 
contestaţia a fost introdusă pe rolul instanţei la data de 29.05.2009, cu mult după trecerea termenului 
prevăzut de lege.  

Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs creditoarea SC R. Constanţa SA, care a 
criticat soluţia judecătorului sindic ca fiind nelegală şi netemeinică, cu următoarea motivaţie, în 
esenţă: 

A susţinut recurenta că, la data de 13.04.2009, prin Încheierea nr.2717, se constată depunerea 
raportului de activitate cu propunerea de închidere a procedurii şi se acordă termen pentru data de 
08.06.2009, raport ce nu i-a fost comunicat. 

Raportul de activitate nu a fost publicat în Buletinul de insolvenţă nici până la această dată. 
Şedinţa de judecată din data de 08.06.2009 s-a amânat pentru data de 28.09.2009, motivat de faptul că 
a fost sărbătoare legală. 

Urmare a studierii dosarului la arhiva tribunalului în data de 26.05.2009, a luat la cunoştinţă de 
conţinutul raportului şi, astfel, a formulat obiecţiunile nr.1112 din 28.05.2009 la raport şi depuse pe 
data de 29.05.2009. Prin obiecţiunile formulate a solicitat lichidatorului judiciar să identifice cei doi 
administratori ai firmei SC C.P  SRL, având în vedere că din documentele existente la dosar rezultă că 
debitoarea are acelaşi sediu cu SC C.G. SRL, şi să se stabilească cauzele insolvenţei şi aplicarea 
art.138 din Legea nr.85/2006.  

Din adresa nr.1117/17.07.2009, semnată de administrator R.B., se poate concluziona că este 
posibil ca debitoarea să stagneze activitatea intenţionat, pentru a nu înregistra venituri şi totodată 
administratorul îşi arogă dreptul de a hotărî când va plăti. 

Recurenta consideră că atât administratorul judiciar, cât şi lichidatorul, nu şi-au îndeplinit 
obligaţiile conform art. 21 – 25 din Legea nr.85/2006, nu au prezentat situaţiile financiare ale 
debitoarei, mulţumindu-se să constate că nu există acte contabile şi că nu s-a răspuns la notificările 
transmise. 

Admiterea propunerii de închidere a procedurii, fără a se formula cererea de antrenare a 
răspunderii administratorilor, prejudiciază creditorii, iar debitorul şi lichidatorul sunt descărcaţi de 
obligaţii. 

Mai arată recurenta că, la termenul din 28.09.2009, s-a susţinut de către reprezentantul 
lichidatorului că obiecţiunile trebuiau să fie depuse în termen de 5 zile de la depunerea raportului. 
Însă, cum acest raport nu s-a publicat în Buletinul procedurilor insolvenţei, nu se poate considera că 
obiecţiunile sunt tardive.  

Art.21 alin.3 şi 4 se referă la contestaţia împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar 
sau lichidator, ori, în speţă, nu este vorba de contestaţie care să se soluţioneze în cameră de consiliu cu 
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citarea contestatorului, lichidatorului şi comitetului creditorilor în termen de 10 zile de la înregistrarea 
ei.  

În opinia recurentei, instanţa trebuia să manifeste rolul activ şi din oficiu să impună 
lichidatorului să-şi îndeplinească atribuţiile prevăzute de lege.  

Consideră că s-au eludat prevederile Legii nr.85/2006, sens în care se impune anularea 
încheierii pronunţate de instanţa de fond şi continuarea procedurii inclusiv cu formularea de către 
lichidator a cererii de antrenare a răspunderii administratorului debitoarei. 

Intimata debitoare, legal citată, nu a formulat apărări în cauză. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este nefondat. 
          Astfel, potrivit art.131 din Legea nr.85/2006, „În orice stadiu al procedurii prevăzute de 
prezenta lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt 
insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze 
sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se 
dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.” 
          Se reţine că, în urma demersurilor făcute de către lichidatorul judiciar, s-a constatat prin raportul 
depus la dosarul cauzei pentru termenul din 08.06.2009 că, în lipsa documentelor contabile ale 
societăţii, lichidatorul nu a avut posibilitatea să întocmească un raport amănunţit cu privire la cauzele 
şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi 
imputabilă această stare şi nu a fost în măsură să facă referiri la incidenţa în cauză a disp. art.138 din 
Legea nr.138/2006, motiv pentru care, constatând că nu pot fi identificate bunuri în averea debitoarei 
pentru a fi valorificate, a solicitat închiderea procedurii în temeiul art.131 din Legea nr.85/2006. 
          Raportul întocmit de către lichidator nu reprezintă un raport final conform art.129 din Legea 
nr.85/2006, raport ce se întocmeşte după ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, ci 
reprezintă un raport de activitate prin care se propune închiderea procedurii în temeiul art.131 din lege 
constatându-se că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a 
acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare. 
          Prin urmare, în mod corect judecătorul sindic a calificat „obiecţiunile” creditoarei ca fiind o 
contestaţie împotriva măsurilor luate de lichidatorul judiciar întemeiată pe art.21 alin.2 din 
Legea nr.85/2006, contestaţie ce  trebuie depusă în termen de 5 zile de la depunerea raportului 
conform art.21 alin.3.  
          Curtea constată că, în situaţia dată, legea nu impune obligaţia de comunicare a raportului către 
creditori şi de publicare în Buletinul procedurilor insolvenţei, astfel cum se prevede în cazul raportului 
final întocmit în baza art.129 din lege, iar termenul de contestare nu este legat de astfel de comunicări, 
ci se calculează de la momentul depunerii raportului. 

Ori, faţă de momentul depunerii raportului, respectiv 16.04.2009, formularea contestaţiei la 
data de 29.05.2009, apare ca tardivă. 
          În ceea ce priveşte criticile legate de neîndeplinirea de către administratorul şi lichidatorul 
judiciar a obligaţiilor legale referitoare la identificarea persoanelor răspunzătoare de starea de 
insolvenţă şi formularea cererii de antrenare a răspunderii foştilor administratori, Curtea constată că, 
faţă de soluţia pronunţată, astfel de critici exced prezentului recurs, deoarece vizează fondul cauzei. 
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, 
Curtea a respins recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod de procedură civilă. 

 

14. Procedura insolvenţei. Contestaţie împotriva tabelului final. Depunere declaraţie 
creanţă peste termenul limită pentru înregistrare – tardivitate. Excepţia opozabilităţii actelor de 
procedură (art.7 al.3 din legea insolvenţei). 

 
  Art.7 alin.1 şi al.3; art.61 alin.1 şi alin.3 din Legea nr.85/2006 

privind procedura insolvenţei 
 

 În urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar potrivit art.61 al.1 din Legea nr.85/2006 „va 
trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art.28 alin.1 
lit.c ori, după caz, în condiţiile art.32 alin.2, debitorului şi Oficiului registrului comerţului, sau, după caz, 
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registrului societăţilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea 
menţiunii”. 
 Potrivit art.7 alin.1 din Legea nr.85/2006, „citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de 
procedură, a convocărilor, a notificărilor, se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvenţă”, iar 
conform art.7 alin.3 din Legea nr.85/2006, prin excepţie de la prevederile alin.1, se vor realiza, conform 
Codului de procedură civilă, comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi 
notificarea deschiderii procedurii, însă pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută la 
art.28 alin.1 lit.c, procedura notificării prevăzute la art.61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată 
prin buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Potrivit art.61 alin.1 din Legea nr.85/2006, „în urma deschiderii procedurii, lichidatorul judiciar va 
trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art.28 alin.1 lit. 
c ori, după caz, în condiţiile art.32 alin.2, debitorului şi Oficiului registrului comerţului, sau, după caz, 
registrului societăţilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea 
menţiunii”. 

Textul de lege sus-citat stabileşte scopul notificărilor, ce constă în efectuarea, în registrele specificate, 
a menţiunii privind deschiderea procedurii insolvenţei asupra unui debitor, ce trebuie adusă la cunoştinţă 
creditorilor cunoscuţi, precum şi instituţiilor interesate în această privinţă, ca de altfel şi tuturor registrelor în 
care este înmatriculat debitorul şi, totodată, de publicitatea stării debitorului. 

În conformitate cu dispoziţiile cuprinse în legea insolvenţei, în toate cazurile, notificarea deschiderii 
procedurii insolvenţei trebuie realizată după regulile Codului de procedură civilă, fiind necesară publicarea 
într-un ziar de largă circulaţie, şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Cu alte cuvinte, ca regulă, citarea părţilor şi comunicarea actelor de procedură, a convocărilor şi 
notificărilor, se realizează prin intermediul publicaţiei Buletinul procedurilor de insolvenţă şi, în mod 
excepţional, se va recurge la dispoziţiile Codului de procedură civilă. 

Este cunoscut că legiuitorul a avut în vedere ca modalităţile şi mijloacele de citare şi comunicare a 
actelor de procedură să reprezinte expresia principiului celerităţii procedurilor insolvenţei. 
 

Decizia civilă nr. 59/COM/21.01.2010 
 
 Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea – Secţia civilă, comercială şi de contencios 
administrativ, la data de 14 octombrie 2008 şi înregistrată în dosar nr. 2574/88/2008, S.C. C. LTD 
SRL Bucureşti a dedus judecăţii contestaţie împotriva tabelului final al creditorilor S.C. B.M.I. SRL 
întocmit în cauză de lichidatorul judiciar C.I  IPURL CONSTANŢA. 
 Motivând contestaţia, petenta SC C. LTD SRL Bucureşti învederează, în esenţă, că sentinţa 
ce reprezintă titlul executoriu este pronunţată de Judecătoria Babadag, hotărâre ce a fost investită cu 
formulă executorie, ulterior pronunţării Tribunalului Tulcea asupra cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei, respectiv în data de 17.09.2008. 
 Mai arată petenta că, în conformitate cu prevederile art.37 din Legea nr.85/2006, prin sentinţa 
de deschidere a procedurii, judecătorul sindic va dispune comunicarea acesteia către instanţele 
judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, astfel 
încât, instanţa jurisdicţională să poată aplica dispoziţiile art.36 din Legea nr.85/2006, potrivit cu 
care, „de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau 
extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale”. 
 S-a mai arătat că cererea de investire este o astfel de acţiune, în realizarea creanţelor asupra 
averii debitoarei, iar Judecătoria Babadag era obligată de legea specială să dispună suspendarea cauzei 
investirii, pronunţată în data de 17.09.2008, ulterior deschiderii procedurii.  

Având în vedere pronunţarea titlului executoriu anterior deschiderii procedurii, lichidatorul 
judiciar desemnat avea obligativitatea să-i notifice pentru înscrierea creanţei în condiţiile codului de 
procedură civilă şi nu a buletinului procedurilor de insolvenţă. 
 Prin întâmpinare, C.I  IPURL Constanţa, în calitate de lichidator judiciar pentru SC B.M.I 
SRL Tulcea, a arătat că, prin sentinţa civilă nr.1158/30.05.2008, Tribunalul Tulcea a dispus 
deschiderea falimentului în formă simplificată faţă de SC B.M.I SRL, iar în calitate de lichidator 
judiciar a desemnat C.I  IPURL; prin această hotărâre, judecătorul sindic a stabilit ca termen limită 
pentru depunerea declaraţiilor de creanţă data de 18.07.2008; lichidatorul judiciar a efectuat toate 
demersurile necesare pentru a intra în posesia evidenţei contabile a falitei în timp util pentru a putea 
efectua notificările prevăzute de textul Legii nr.85/2006; cu toate acestea până la expirarea termenului 
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stabilit de judecătorul sindic pentru depunerea declaraţiilor de creanţă lichidatorul judiciar nu a intrat 
în posesia evidenţei contabile a falitei; fostul administrator nu a depus actele prevăzute de art. 28 din 
Legea 85/2006; în consecinţă, lichidatorului judiciar nu i-a fost predată lista creditorilor prevăzută de 
art. 28 alin.1 lit.c din Legea 85/2006.  
 S-a mai arătat că documentele falitei au fost predate în două tranşe, respectiv la data de 
24.07.2008 şi 07.10.2008, deci după data expirării termenului pentru depunerea declaraţiilor de 
creanţă; prin ziarul Adevărul din 28.06.2006 s-a realizat notificarea prin publicitate lărgită cu privire 
la deschiderea falimentului în formă simplificată faţă de SC B.M.I SRL şi cu privire la termenele 
procedurale stabilite de judecătorul sindic; notificarea prin publicitate s-a efectuat şi prin Buletinul 
procedurilor de insolvenţă nr. 2.735/07.07.2008; contestatoarea SC C. LTD SRL a depus declaraţia de 
creanţă la data de 01.10.2008. 
 S-a mai susţinut că, în urma analizei, lichidatorul judiciar a înlăturat creanţa solicitată motivat 
de faptul că, declaraţia de creanţă a fost depusă tardiv, cu depăşirea termenului limită de 
18.07.2008 stabilit de judecătorul sindic. 
 A mai arătat lichidatorul judiciar că, în speţă, devine aplicabil art.7 alin.3 din Legea 85/2006, 
dar ultima teză, teză care reglementează o excepţie de la regula notificării individuale a creditorilor, 
şi anume că pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută la art.28 alin.1 lit.c, 
procedura notificării va fi considerată îndeplinită, dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de 
insolvenţă.  

În speţă, lichidatorului judiciar nu i s-a predat lista prevăzută de art.28 alin.1 lit.c din Legea 
85/2006 şi ca atare, nu avea cum să identifice nu numai creditorul C. LTD SRL ci, nu avea cum să 
identifice orice alt creditor. 
 A apreciat lichidatorul judiciar că, în speţă, există situaţia excepţiei de la regulă, în sensul că 
contestatoarei îi este opozabilă notificarea efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă şi 
cea efectuată prin ziarul Adevărul, iar potrivit art.7 alin.3 teza finală, procedura notificării SC C. 
LTD SRL este considerată îndeplinită prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
 S-a  mai arătat că, în ceea ce priveşte fondul creanţei, în măsura în care apărările vor fi 
înlăturate, creditoarea a solicitat înregistrarea la masa credală cu suma de 2.725,63 lei reprezentând 
servicii prestate, dobânda legală de la data scadenţei până la plata efectivă şi 39,5 lei cheltuieli de 
judecată, aşa după  cum rezultă din sentinţa civilă nr.291/20.05.2008 pronunţată de Judecătoria 
Babadag. 

Analizând solicitările creditoarei, lichidatorul arată că, din creanţa de 2.725,63 lei, B.M.I SRL 
a achitat suma de 1000 lei, astfel cum rezultă din chitanţa nr. 708/26.05.2008, sumă achitată după 
pronunţarea sentinţei şi în consecinţă C. LTD SRL ar putea fi înregistrată la masa credală cu diferenţa 
de 1.725,63 lei. 

Referitor la dobânda legală, se susţine că urmează a fi înlăturată motivat de faptul că, nu este 
cuantificată, iar potrivit Legii nr.85/2006 lichidatorul judiciar nu are obligaţia de a calcula accesoriile 
creanţelor solicitate de creditori şi chiar dacă aceasta ar fi fost calculată nu putea depăşi data 
deschiderii procedurii; taxa de timbru de 39,3 lei ar putea fi înscrisă la masa credală. 

Prin sentinţa civilă nr.2552 din 26.11.2008, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul 
nr.2574/88/2008, s-a respins contestaţia formulată de S.C. C. LTD SRL, ca nefondată, reţinându-se 
în esenţă că, prin sentinţa civilă nr.1158/30.05.2008, Tribunalul Tulcea a dispus deschiderea 
falimentului în formă simplificată faţă de SC B.M.I SRL, iar în calitate de lichidator judiciar a fost 
desemnat C.I  IPURL Constanţa. 

Prin aceeaşi hotărâre, s-a dispus ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă 
intrarea în faliment tuturor creditorilor debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Tulcea pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: 
termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 
18.07.2008, termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar 
de creanţe la 08.08.2008, termenul de depunere a contestaţiilor la 22.08.208, termenul de întocmire şi 
depunere a tabelului definitiv consolidat la 05.09.2008; lichidatorul va publica notificarea şi într-un 
ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art. 61 alin.3 din Legea 
nr.85/2006. 
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 La data de 28.06.2008, prin ziarul Adevărul, s-a realizat notificarea prin publicitate lărgită, cu 
privire la deschiderea falimentului în formă simplificată faţă de SC B.M.I SRL şi cu privire la 
termenele stabilite de judecătorul sindic; notificarea prin publicitate s-a efectuat şi prin buletinul 
procedurilor de insolvenţă nr. 2735/07.07.2008. 
 S-a reţinut faptul că SC C. LTD SRL Bucureşti a depus declaraţia de creanţă la data de 
01.10.2008. 
 Art.61 alin.1 din Legea nr.85/2006 stipulează că, în urma deschiderii procedurii, lichidatorul 
judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate 
cu art.28 alin.1 lit.c ori, după caz, în condiţiile art.32 alin.2, debitorului şi Oficiului registrului 
comerţului, sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor registre unde debitorul este 
înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii. 
 Potrivit art.7 alin.1 din Legea nr.85/2006, citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror 
acte de procedură, a convocărilor a notificărilor, se efectuează prin Buletinul procedurilor de 
insolvenţă, iar conform art.7 alin.3 din Legea nr.85/2006, prin excepţie de la prevederile alin.1 se 
vor realiza, conform Codului de procedură civilă, comunicarea actelor de procedură anterioare 
deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii, însă pentru creditorii care nu au putut fi 
identificaţi în lista prevăzută la art.28 alin.1 lit.c, procedura notificării prevăzute la art.61 va fi 
considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin buletinul procedurilor de insolvenţă. 
 Cum, pentru contestatoare, notificarea a fost îndeplinită prin publicare în buletinul procedurilor 
de insolvenţă, iar declaraţia de creanţă a fost depusă tardiv, în raport cu acest moment, judecătorul 
sindic a respins contestaţia ca nefondată.  
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatoarea SC C. LTD SRL, criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prev.de art.304 pct.9 Cod pr.civilă, 
şi următoarea motivaţie, în esenţă: 

În mod greşit, instanţa de fond a dispus respingerea contestaţiei dedusă judecăţii, atât timp cât, 
ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei recurenta nu a fost notificată cu privire la luarea 
acestei măsuri, în vederea depunerii cererii de înscriere creanţă. 

Arată recurenta că nu se poate justifica obligaţia tuturor persoanelor juridice de a urmări 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Prin întâmpinare, lichidatorul judiciar C.I  IPURL  pentru SC B.M.I SRL în faliment solicită 
respingerea recursului ca nefondat. 

Recursul este nefondat, urmând a fi respins conform disp.art.312 Cod pr.civilă, a apreciat 
Curtea, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Faţă de debitoarea SC B.M.I SRL s-a dispus deschiderea falimentului în formă simplificată 
prin sentinţa civilă nr.1158/30.05.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea – judecătorul sindic, în 
dosar nr.691/88/2008, în calitate de lichidator judiciar fiind desemnat C.I  IPURL, ce urma a exercita 
atribuţiile prev.de art.24 şi art.25 din Legea nr.85/2006, precum şi cele care îi erau stabilite de 
judecătorul sindic, ca de altfel, şi orice alte atribuţii care îi revin. 

În temeiul art.33 al.7 din Legea nr.85/2006, raportat la art.108 şi art.109 din legea 
insolvenţei, judecătorul sindic a dispus ca lichidatorul să notifice conform Codului de procedură civilă 
intrarea în faliment a tuturor creditorilor debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificarea urmând a cuprinde termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 18 iulie 2008; termenul de 
verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 8 august 
2008; termenul de depunere a contestaţiilor la 22 august 2008 şi termenul de întocmire şi depunere a 
tabelului definitiv consolidat la 5 septembrie 2008. 

Prin aceeaşi hotărâre, judecătorul sindic a dispus ca lichidatorul judiciar să publice notificarea 
într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, conform art.61 al.3 din 
Legea nr.85/2006. 

Probatoriul administrat în cauză cu respectarea art.1169 Cod civil face dovada că, la data de 
28.06.2008, s-a realizat dispoziţia instanţei de a se proceda la notificarea prin publicitate lărgită, cu 
privire la deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată faţă de SC B.M.I SRL, precum şi 
cu privire la termenele stabilite de judecătorul sindic, ca de altfel şi efectuarea prin Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr.2735 din 07.07.2008 a notificării prin publicitate. 
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Reţine Curtea că, contestatoarea SC C. LTD SRL BUCUREŞTI a depus declaraţia de creanţă 
la data de 01.10.2008, peste termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor 
asupra averii debitoarei, stabilit de instanţă pentru data de 18.07.2008. 

Potrivit art.61 al.1 din Legea nr.85/2006, „în urma deschiderii procedurii, lichidatorul 
judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în 
conformitate cu art.28 alin.1 lit. c ori, după caz, în condiţiile art.32 alin.2, debitorului şi Oficiului 
registrului comerţului, sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor registre unde debitorul 
este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii”. 

Textul de lege sus-citat stabileşte scopul notificărilor, ce constă în efectuarea, în registrele 
specificate, a menţiunii privind deschiderea procedurii insolvenţei asupra unui debitor, ce trebuie 
adusă la cunoştinţă creditorilor cunoscuţi, precum şi instituţiilor interesate în această privinţă, ca de 
altfel şi tuturor registrelor în care este înmatriculat debitorul şi, totodată, de publicitatea stării 
debitorului. 

În conformitate cu dispoziţiile cuprinse în legea insolvenţei, în toate cazurile, notificarea 
deschiderii procedurii insolvenţei trebuie realizată după regulile Codului de procedură civilă, 
fiind necesară publicarea într-un ziar de largă circulaţie, şi în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă. 

În contextul dat, reţine Curtea că cele trei cerinţe ale efectuării notificării sunt cumulative, 
iar neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a acestora, atrage sancţiunea nulităţii, putând fi 
invocată de orice persoană interesată. 

Potrivit art.7 alin.1 din Legea nr.85/2006, „citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror 
acte de procedură, a convocărilor a notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de 
insolvenţă”, Curtea reţinând că, dacă în temeiul vechi, citarea părţilor şi comunicarea actelor de 
procedură se realizau în principal, după regulile Codului de procedură civilă, în noua reglementare 
astfel cum sus a fost citată, aceste operaţiuni au fost supuse unor transformări fără precedent, fiind 
introdus un nou mijloc pentru efectuarea lor şi anume Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Cu alte cuvinte, ca regulă, citarea părţilor şi comunicarea actelor de procedură, a convocărilor 
şi notificărilor, se realizează prin intermediul publicaţiei Buletinul procedurilor de insolvenţă şi, în 
mod excepţional, se va recurge la dispoziţiile Codului de procedură civilă. 

Este cunoscut că legiuitorul a avut în vedere ca modalităţile şi mijloacele de citare şi 
comunicare a actelor de procedură să reprezinte expresia principiului celerităţii procedurilor 
insolvenţei. 

În conţinutul art.7 alin.3 din Legea nr.85/2006, legiuitorul a prevăzut, prin excepţie de la 
prevederile alin.1, că citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a 
convocărilor şi notificărilor, se vor realiza „conform Codului de procedură civilă”, pentru situaţia 
anterioară deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii, „însă pentru creditorii care nu 
au putut fi identificaţi în lista prevăzută la art.28 alin.1 lit.c, procedura notificării prevăzute la art.61 
va fi considerată îndeplinită dacă, a fost efectuată prin buletinul procedurilor de insolvenţă”. 

În atare situaţie, Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a dispus 
respingerea contestaţiei ca nefondată, odată ce probatoriul administrat în cauză face dovada că 
lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia evidenţelor contabile ale falitei, falsul administrator nu a 
depus actele prev.de art.28 din Legea nr.85/2006 şi nu i-a fost predată lichidatorului judiciar în timp 
util lista creditorilor. 

Susţinerile recurentei referitoare la neopozabilitatea notificării efectuate prin Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă, făcându-se referire la Decizia nr.1137/04.12.2007, pronunţată de Curtea 
Constituţională, cu privire la excepţia neconstituţionalităţii disp.art.7 din Legea nr.85/2006, nu poate fi 
primită de instanţă deoarece lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia listei creditorilor prev.de art.28 
al.1 lit.”c” din lege, anterior expirării termenului fixat de judecătorul sindic pentru depunerea 
declaraţiilor de creanţă, astfel încât nu avea cunoştinţă despre contestatoare şi, în atare situaţie, în 
speţă, au devenit aplicabile dispoziţiile art.7 al.3 din Legea nr.85/2006, ultima teză, ce 
reglementează excepţia de la regula notificării individuale a creditorilor, astfel cum s-a expus mai 
sus. 



 42

De altfel, urmare a Deciziei nr.1137/04.12.2007, pronunţată de Curtea Constituţională, prin 
OUG nr.173/2009, legiuitorul a introdus în conţinutul disp.art.7 din Legea nr.85/2006 alineatul 
3, ce reglementează în mod expres excepţia de la prevederile art.7 al.1 din Legea nr.85/2006. 

Cum nu au fost identificate motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, şi cum 
pentru contestatoare, notificarea a fost îndeplinită prin publicare în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă şi printr-un ziar de maximă publicitate, iar declaraţia de creanţă a fost depusă tardiv, 
văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea a apreciat în sensul respingerii recursului, ca 
nefondat. 

 

15. Legea procedurii insolvenţei - contestaţie împotriva măsurii de înscriere în tabelul 
preliminar al creditorului debitoarei. 

 
       Art.65 din Legea nr.85/2006 

       Art.968 Cod civil, art.967 Cod civil 
 

Decizia civilă nr. 1634/COM/15.09.2010 
Dosar nr. 6214/118/2009 

 
          Prin cererea din data de 23.06.2009, creditoarea C.F.S.P. a formulat contestaţie împotriva 
măsurii de înscriere de către administratorul judiciar în tabelul preliminar al creditorilor debitoarei SC 
V.B.A. a creanţei depuse de către creditoarea SC A.I. SRL în cuantum de 9.080.005,72 lei solicitând 
radierea creanţei din tabloul obligaţional al societăţii debitoare. 
 A susţinut contestatoarea că toate societăţile între care au fost încheiate contractele de cesiune 
(SC A.I. SRL, SC V. SRL, V.I. SRL şi SC R.T. SRL) sunt contractate direct sau indirect de către 
aceleaşi persoane fizice, având ca drept scop exclusiv fraudarea intereselor creditorilor înscrişi la masa 
credală a debitoarei SC V.B.A. SRL. 
 Aşadar, motivul determinat al încheierii contractelor de cesiune de creanţe a vizat crearea unei 
poziţii favorabile a pretinsului creditor SC A.I. SRL în detrimentul celorlalţi creditori înscrişi la masa 
credală, tocmai prin ponderea creanţei admise. Totodată, s-a mai arătat că perfectarea actelor juridice 
contestate s-a efectuat cu câteva zile anterior deschiderii procedurii, activitatea SC V.C. SRL şi SC 
R.T. SRL fiind coordonată de acelaşi administrator judiciar. 
 În opinia contestatoarei se impune a se constata nulitatea contractelor de cesiune de creanţă 
invocate de către creditoarea SC A.I. SRL întrucât lipseşte atât scopul imediat cât şi cel mediat al 
cauzei actului juridic. 
 Astfel, sub un prim aspect se constată existenţa unei disproporţii vădite între prestaţiile 
stabilite în sarcina cedentului şi cele la care s-a obligat cesionarul, atât prin raportare la modalitatea de 
plată a preţului cât şi la termenul în care urmează a fi plătit. 
 Astfel, plata preţului urmează a se efectua „în compensaţie cu obligaţii existente sau viitoare”. 
Cu alte cuvinte, deşi cesionarul din cadrul contractelor de cesiune a dobândit creanţa, cedentul nu a 
încasat preţul. Or, faţă de aspectele mai sus prezentate este vădită disproporţia de valoare între dreptul 
de creanţă transmis şi preţul cesiunii. 
 Sub un al doilea aspect, anularea contractelor de cesiune de creanţă se impune şi din 
perspectiva motivului determinant avut în vedere de părţi la încheierea contractelor, respectiv 
fraudarea intereselor celorlalţi creditori înscrişi la masa credală a debitoarei VBA. 
 A mai arătat contestatoarea că nu au fost respectate dispoziţiile legale imperative privind 
condiţiile de valabilitate. În acest sens, scopul părţilor la momentul încheierii contractelor nu a fost cel 
urmărit în mod obişnuit prin încheierea unui contract sinalagmatic, respectiv obţinerea de către fiecare 
dintre cele două părţi, a unei contraprestaţii, ci exclusiv fraudarea intereselor  creditorilor înscrişi la 
masa credală a debitoarei. 
            S-a susţinut, de asemenea, că în cauză au fost încălcate disp. art. 65 din Legea nr. 85/2006. 
Astfel, singurele înscrisuri justificative depuse de către creditoarea SC A.I. SRL sunt doar contractele 
de cesiune de creanţă, fără ca acestea să fie însoţite de dovada existenţei unei creanţe certe, lichide şi 
exigibile. 
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 În drept, au fost invocate  disp. art.73 din Legea nr.85/2006. 
 Administratorul judiciar, prin întâmpinare, a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată 
arătând, în ceea ce priveşte suma de 275.402,58 lei  reprezentând debit restant rezultat din mărfuri 
livrate de SC A.I. SRL către SC V.B.A. SRL, că între SC A.I. SRL – în calitate de vânzător şi SC 
V.B.A. SRL – în calitate de cumpărător s-au derulat relaţii comerciale de vânzare-cumpărare, în baza 
cărora au fost emise mai multe facturi fiscale, o parte rămase neachitate. 
 Valoarea totală a acestor facturi fiscale este de 275.402,58 lei, reprezentând marfă livrată de 
către SC A.I. SRL care a rămas neachitată în întregime, ea fiind o creanţă pe care creditoarea o are de 
încasat în nume propriu de la SC V.B.A. SRL. 
 Suma de 275.402,58 lei reprezentând debit restant a fost admisă integral, fiind dovedită prin 
înscrisurile depuse. 
 În ceea ce priveşte suma de 6.435.098,86 lei rezultând din contractul de cesiune de creanţă din 
16.02.2009, s-a arătat că la data de 16.02.2009 între SC V.C. SRL – în calitate de cedent şi SC A.I. 
SRL – în calitate de cesionar s-a încheiat un contract de cesiune de creanţă cu titlu oneros, prin 
intermediul căruia SC A.I. SRL a preluat de la SC V.C. SRL dreptul de creanţă asupra debitorului 
cedat SC V.B.A. SRL. 
 Odată cu încheierea contractului de cesiune  de creanţă SC V.C. SRL a predat către SC A.I. 
SRL documentele care atestă creanţa cesionată. 
 Creanţa cesionată în sumă de 6.435.098,86 lei este compusă din:  
- suma de 6.201.046,76 lei achitată cu titlu de avans de SC V.C. SRL către SC V.B.A. SRL pentru 
care au fost emise mai multe facturi fiscale de avans. Facturile fiscale de avans urmau să fie stornate 
la data livrării mărfii sau prestării serviciilor, după care erau emise facturile definitive. Mărfurile ce 
urma a fi livrate nu s-au mai livrat, iar serviciile ce trebuia prestate nu au mai fost prestate, astfel că 
SC V.C. SRL a rămas cu sumele achitate şi nerecuperate, având astfel dreptul la restituirea lor. Suma 
cesionată a fost scoasă din evidenţa contabilă din Contul 419 (unde sunt înregistrate avansurile). 
 De asemenea, facturile fiscale emise pentru avansurile achitate de SC V.C. SRL sunt 
purtătoare de TVA, dar suma reală care s-a achitat către SC V.B.A. SRL este suma înscrisă pe factură 
fără TVA. Dovada achitării avansurilor de SC V.C. SRL către SC V.B.A. SRL reiese şi din extrasele 
de cont, ordinele de plată şi instrucţionările de plată depuse în dovedire de cesionarul SC A.I. SRL şi 
care constituie anexa nr.4 la prezenta întâmpinare. 

- suma de 234.052,10 lei reprezentând contravaloare mărfuri livrate şi servicii prestate de SC 
V.C. SRL către SC VBA SRL. Valoarea neachitată din aceste facturi fiscale a fost cesionată de SC 
V.C. SRL către SC A.I. SRL. 
          În urma analizării acestui contract de cesiune de creanţă, precum şi a înscrisurilor depuse în 
susţinerea creanţei, administratorul judiciar a constatat că SC VBA SRL datorează către SC V.C. SRL 
suma totală de 6.435.098,86 lei, sumă care de altfel a fost cesionată de această creditoare către SC A.I. 
SRL, care a devenit prin efectul cesiunii creditoare în locul său contra averii debitoarei SC VBA SRL. 
 Astfel, suma de 6.435.098,86 lei, ce rezultă prin adunarea sumei de 6.201.046,76 lei 
reprezentând avansuri achitate cu suma de 234.052,10 lei reprezentând contravaloare mărfuri livrate şi 
servicii prestate a fost admisă integral, reieşind cu claritate din înscrisurile depuse. 
 În ceea ce priveşte suma de 100.386,63 lei rezultând din contractul de cesiune de creanţă din 
17.02.2009, s-a susţinut că la data de 17.02.2009 între SC V.I. SRL, în calitate de cedent şi SC A.I. 
SRL, în calitate de cesionar s-a încheiat un contract de cesiune de creanţă cu titlu oneros, prin 
intermediul căruia SC A.I. SRL a preluat de la SC V.I. SRL dreptul de creanţă asupra debitorului 
cedat SC VBA SRL. 
 În dovedirea creanţei au fost preluate facturile fiscale nr.510 din 30.10.2009 în valoare de 
98.354,19 lei şi nr.509 din 30.10.2009 în valoare de 31.753,68 lei. 
 Analizând înscrisurile depuse administratorul judiciar a constatat că această creanţă a fost 
rezultatul unor înregistrări greşite în evidenţa contabilă a creditoarei SC V.I. SRL, deoarece din 
evidenţa contabilă a SC VBA SRL nu reiese că ar datora aceste sume. 
 În concluzie, administratorul judiciar a procedat la respingerea acestei sume, integral, astfel că 
ea nu va fi trecută în tabelul de creanţe. 
 În ceea ce priveşte suma de 2.047.692,59 lei rezultând din Contractul de cesiune de creanţă din 
23.02.2009, s-a arătat că între SC R.T. SRL, în calitate de cedent, şi SC A.I. SRL, în calitate de 
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cesionar, s-a încheiat la data de 23.02.2009 un contract de cesiune de creanţă cu titlu oneros, prin care 
SC A.I. SRL a preluat de la SC R.T. SRL dreptul de creanţă asupra debitorului cedat SC VBA SRL. 
Şi între aceste două societăţi, respectiv SC R.T. SRL şi SC VBA SRL s-au derulat relaţii comerciale 
complexe (ex. de vânzare-cumpărare, de locaţiune, de prestări servicii). 
 Având în vedere faptul că suma de 2.047.692,59 lei, reprezentând contravaloare servicii 
prestate şi mărfuri livrate, este datorată către SC R.T. SRL, sumă care este de altfel şi valoarea 
cesiunii, administratorul judiciar a procedat la admiterea acesteia. 
 Analizând în profunzime componenţa creanţei declarate de creditoarea SC A.I. SRL, 
administratorul judiciar a procedat la admiterea ei în parte, astfel că această creditoare a fost trecută în 
tabelul preliminar al debitoarei SC VBA SRL potrivit addendumului nr.3 la tabel (anexa nr.7) cu o 
creanţă în sumă totală de 8.758.194,03 lei. 
 Din oficiu, în şedinţa de judecată din 09.11.2009 a fost pusă în discuţia părţilor necesitatea 
extinderii cadrului procesual pasiv, în sensul judecării în contradictoriu şi cu pârâtele SC V.C. SRL, 
SC V.I. SRL şi SC R.T. SRL, astfel că reclamanta, în raport de acest aspect, în temeiul disp. art.132 
Cod procedură civilă  şi-a extins cadrul procesual înţelegând să se judece şi cu aceste pârâte. 
 Prin sentinţa civilă nr.7837/COM/2009, judecătorul sindic a respins contestaţia ca 
nefondată reţinând că nulitatea contractelor de cesiune de creanţă, potrivit cărora creditoarea-intimată 
SC A.I. SRL devine cesionară a unor creanţe cedate de către intimatele SC V.C., SC V.I. SRL, SC 
R.T. SRL nu operează numai circumscris împrejurării că aceleaşi persoane fizice au calitatea de 
asociaţi în cele patru societăţi, ci trebuie dovedit şi concernul fraudulos dintre părţi. 
 Din analiza declaraţiei de creanţă aparţinând creditoarei SC A.I. SRL rezultă că aceasta are 
două componente – astfel o creanţă proprie împotriva societăţii debitoare SC VAB şi o creanţă 
rezultată din trei contracte de cesiune. 
   S-a considerat că aşa-zisa disproporţie de valoare între dreptul de creanţă transmis şi preţul 
cesiunii nu poate fi valorificată, aspect care să determine invalidarea actelor juridice, întrucât 
prestaţiile au fost efectuate către societatea debitoare de către cedenţi, aceasta incumbându-i obligaţia 
de plată a contraprestaţiei. Faptul că modalitatea de plată urmează a se face prin livrări de marfă în 
contrapartidă şi compensări nu echivalează cu lipsa contraprestaţiei, ci reprezintă o modalitate de 
stingere a obligaţiei reglementată de normele interne şi agreate de părţile cocontractante (cedent şi 
cesionar). 
  Cu privire la această modalitate de stingere a obligaţiei, instanţa apreciază că aceasta ar putea 
fi pusă în discuţie doar de către cedenţi (SC V.C. SRL, SC V.I. SRL şi SC R.T. SRL) nu şi de către 
debitorul cedat, întrucât plata preţului nu se răsfrânge asupra lui, fiind suficientă doar calitatea sa de 
debitor faţă de cedenţi, aşa cum rezultă din datele speţei. 
 Aşadar, nu se poate afirma că actelor juridice contestate le este afectată validitatea pentru 
absenţa scopului imediat, întrucât, aşa cum s-a mai arătat mai sus, există prefigurarea mentală a 
contraprestaţiei. Se mai susţine de către contestatoare că pretinsa creanţă invocată de către intimata SC 
A.I. SRL nu are caracter real, susţinere însă fără fundament probator, întrucât înscrisurile anexate 
prezentei contestaţii dovedesc contrarul (anexa 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
 A mai motivat judecătorul sindic că pretinsa fraudare a intereselor celorlalţi creditori înscrişi la 
masa credală nu subzistă, întrucât, în absenţa contractelor de cesiune, la masa credală ar figura încă 
patru creditori, aşa încât motivul determinat avut în vedere de părţi la încheierea contractelor 
corespunde atât scopului imediat cât şi mediat al actului juridic obligaţional. 
 Ponderea creanţei aparţinând creditoarei SC A.I. SRL nu-i creează automat acesteia o poziţie 
privilegiată în procedură, fiind necesară a fi probate şi alte elemente care să prezume fraudarea 
creditorilor (cu titlu exemplificativ abuzul de majoritate). 
          Cât priveşte teza a doua a contestaţiei, aşa cum rezultă fără echivoc din piesele dosarului, s-a 
reţinut că creanţa intimatei creditoare SC A.I. SRL se justifică prin înscrisuri, fiind depuse pe de o 
parte înscrisuri care dovedesc relaţia contractuală între creditoarea a cărei creanţe este contestată şi 
debitoarea în insolvenţă şi contractele de cesiune, astfel că pretinsa încălcare a disp. art.65 din Legea 
nr. 85/2006 nu subzistă. 
            Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs contestatoarea SC C.F.S.P. – sucursala 
ROMANIA IFN care a criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică, 
invocând disp. art.304/1 şi art.304 punctele 7 şi 9 Cod procedură civilă. 
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           Recurenta a solicitat admiterea recursului şi, în principal, să se dispună casarea sentinţei şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar, modificarea sentinţei recurate în sensul admiterii 
contestaţiei formulate şi radierii creanţei SC A.I. SRL din tabelul preliminar al creanţelor. 
           În fapt, recurenta a arătat că toate societăţile între care au fost încheiate contractele, respectiv 
SC A.I. SRL, SC V.C. SRL, V.I. SRL şi SC R.T. SRL, sunt controlate direct sau indirect de către 
aceleaşi persoane fizice (membri ai aceleiaşi familii), acestea având ca scop exclusiv fraudarea 
intereselor creditorilor înscrişi la masa credală a debitoarei SC VBA SRL.  
           S-a mai susţinut că, în realitate, motivul determinant al încheierii contractelor de cesiune de 
creanţă a vizat crearea unei poziţii favorabile a pretinsului creditor SC A.I. SRL în detrimentul 
celorlalţi creditori înscrişi la masa credală a debitoarei VBA, prin ponderea creanţei admise de către 
administratorul judiciar putând fi controlate deciziile ce urmează a fi adoptate în cadrul adunării 
creditorilor. 
           De asemenea, s-a arătat că două dintre societăţile care au avut calitatea de cedent în cadrul 
contractelor de cesiune de creanţă (SC V.C. SRL şi SC R.T. SRL) se află în procedura prevăzută de 
Legea nr.85/2006, acestea procedând la perfectarea actelor juridice doar cu câteva zile înainte de 
pronunţarea de către judecătorul sindic a sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei, activitatea 
acestora fiind în prezent coordonată de acelaşi administrator judiciar, respectiv G.I. SPLR. 
           Recurenta a invocat următoarele critici la adresa hotărârii atacate: 
          1. Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină, soluţia pronunţată de Tribunalul 
Constanţa fiind nemotivată în ceea ce priveşte respingerea contestaţiei, motiv de recurs prevăzut de 
art.304 pct.7 Cod procedură civilă. 
           Susţine recurenta că soluţia pronunţată de către instanţa de fond este una strict formală, fiind 
întemeiată pe împrejurarea că „nu se poate afirma că actelor juridice contestate le este afectată 
validitatea pentru absenţa scopului imediat, întrucât exista prefigurarea mentala a contraprestaţiei", 
fără a se arăta care au fost motivele care au condus la înlăturarea susţinerilor reclamantei sau care au 
format convingerea instanţei în ceea ce priveşte respingerea contestaţiei. 
           În acest sens, se arată, în practica judiciară şi doctrina de specialitate s-a apreciat în mod unitar 
că nemotivarea unei soluţii luate de instanţa de judecată echivalează cu situaţia în care instanţa nu şi-a 
spus părerea în problema litigioasă cu care a fost sesizată, neintrând în cercetarea fondului. Prin 
urmare, nemotivarea hotărârii, deşi nu este prevăzută distinct în Codul de procedură civilă ca o cauză 
de casare sau desfiinţare, faţă de caracterul imperativ al dispoziţiilor art.261 pct.5 Cod procedură 
civilă, precum şi având în vedere că o astfel de situaţie se integrează în contextul de nelegalitate, 
echivalează cu o nepronunţare asupra fondului pricinii, fiind pe deplin aplicabile dispoziţiile art.312 
alin.3 Cod procedură civilă. 
            2. Hotărârea recurată cuprinde motive contradictorii şi străine de natura pricinii, motiv de 
recurs prevăzut de art.304 pct.7 Cod procedură civilă. 
          Arată recurenta că prima instanţă era obligată să analizeze temeinicia contestaţiei formulate din 
perspectiva stabilirii valorii reale a creanţelor contestate şi a veridicităţii acestora. Astfel, instanţa ar fi 
trebuit să permită administrarea probei cu expertiza şi chiar să o solicite în temeiul art.129 pct.5 pentru 
„a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză". 
           Ori, instanţa de fond a pronunţat o hotărâre luând în considerare documente contabile şi extrase 
bancare asupra cărora nu se putea pronunţa, singurul în măsură a clarifica veridicitatea şi valoarea 
înscrisă în documente fiind un expert contabil. 
           3. Hotărârea atacată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a legii - motiv de recurs prevăzut de 
art. 304 pct.9 Cod procedură civilă. 
           Susţine recurenta că sentinţa atacată a fost pronunţată cu interpretarea greşită a dispoziţiilor 
art.948 Cod civil întrucât la încheierea contractelor de cesiune de creanţă invocate de către SC A.I. 
SRL ca temei al cererii de înscriere la masa credală a debitoarei VBA pentru suma de 9.080.005,72 
RON nu au fost respectate cerinţele legale enunţate, motiv pentru care se impune constatarea nulităţii 
acestora.  
           Astfel, în cazul contractelor de cesiune de creanţă contestate lipseşte atât scopul imediat cât şi 
cel mediat al cauzei actului juridic, şi anume contraprestaţia efectivă datorată celeilalte părţi 
contractante, precum şi caracterul fals al motivului determinant pentru încheierea contractelor. Se 
poate observa cu uşurinţă existenţa unei disproporţii vădite între prestaţiile stabilite în sarcina 
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cedentului şi cele la care s-a obligat cesionarul din cadrul contractelor încheiate, atât prin raportare la 
modalitatea de plată a preţului, cât şi la termenul în care acesta urmează a fi plătit. 
          Recurenta susţine că, deşi prin contractele încheiate, cesionarul dobândeşte drepturi depline în 
temeiul pretinselor creanţe ale cedenţilor împotriva debitoarei VBA, totuşi plata preţului urmează a se 
efectua „în compensaţie cu obligaţii existente sau viitoare" până la data de 30.09.2009 şi respectiv 
31.12.2009. În această situaţie, deşi cesionarul din cadrul contractelor de cesiune de creanţă a dobândit 
dreptul de creanţă ce face obiectul contractelor, în temeiul căruia a procedat la înscrierea la masa 
credală a debitoarei VBA, cedentul nu a încasat preţul, dobândirea acestuia fiind oricum incertă în 
raport de starea de insolvabilitate a societăţilor cu care au fost încheiate contractele. 
          Ori, această vădită disproporţie de valoare între dreptul de creanţă transmis şi preţul cesiunii 
conduce la chiar la lipsa contraprestaţiei efective asumate, ce are ca şi consecinţă lipsa scopului 
imediat al cauzei actului juridic civil contestat. 
           De asemenea, susţine recurenta, anularea contractelor de cesiune de creanţă se impune şi din 
perspectiva motivului determinant avut în vedere de părţi la încheierea contractelor, respectiv 
fraudarea intereselor celorlalţi creditori înscrişi la masa credală a debitoarei VBA. Scopul părţilor la 
momentul încheierii contractelor nu a fost cel urmărit în mod obişnuit prin încheierea unui contract 
sinalagmatic, respectiv obţinerea de către fiecare dintre cele două părţi a unei contraprestaţii, ci 
exclusiv fraudarea intereselor creditorilor înscrişi la masa credală a debitoarei VBA, respectiv 
direcţionarea procedurii de insolvenţă în sensul sustragerii în mod fraudulos de la masa credală a 
debitoarei VBA a unei sume de peste 9.000.000 RON în mod nelegal. 
          Mai arată recurenta că, în realitate, toate actele juridice contestate au fost încheiate exclusiv 
pentru a crea o poziţie privilegiată în cadrul procedurii insolvenţei a SC A.I. SRL, societate controlată 
de aceeaşi persoană care deţine participaţiile majoritare în cadrul debitoarei VBA. 
           Intimata SC VBA SRL, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi 
menţinerea soluţiei instanţei de fond ca temeinică şi legală. 
           A susţinut intimata, în esenţă, că întreaga contestaţie a creditoarei se rezumă la următoarele 
aspecte: invocarea nulităţii contractelor de cesiune prin prisma absenţei scopului mediat şi imediat al 
cauzei actelor juridice; existenţa unei disproporţii vădite de valoare între prestaţiile cedentului şi ale 
cesionarului, neîncasarea preţului cesiunii, şi motivul determinant al încheierii contractelor - fraudarea 
drepturilor creditorilor; încălcarea prevederilor art.65 din Legea nr.85/2006 - SC A.I. SRL nu a depus 
în susţinerea cererii sale de admitere a creanţei documentele justificative ale creanţei. 
          A arătat intimata că fiecare dintre aspectele invocate a fost analizat de către judecătorul sindic, 
acesta înlăturând motivat şi cu trimitere la instituţiile legislaţiei civile fiecare dintre susţinerile 
contestatoarei. Mai mult, recurenta învederează instanţei de recurs o falsă problemă şi anume 
administrarea unei expertize tehnice contabile, probă pe care de altfel nu a considerat-o necesară în 
timpul judecării fondului contestaţiei deoarece nu a fost contestată în fond valoarea creanţei ci s-a 
solicitat constatarea nulităţii contractelor de cesiune sub alte aspecte.  
           În ceea ce priveşte scopul încheierii contractelor, intimata a arătat că, în mod clar, 
contraprestaţia fiind menţionată în contractele de cesiune, se poate considera că prefigurarea mentală a 
acesteia a existat. Mai mult, în urma încheierii acestor cesiuni de creanţă SC V.C. SRL, V.I. SRL şi 
SC R.T. SRL vor primi din partea SC A.I. SRL valoarea creanţei cesionate, iar în absenţa acestor 
contracte, cele 3 societăţi comerciale ar avea doar creanţe de recuperat de la o altă firmă în insolvenţă, 
astfel că nu se poate vorbi în niciun caz de o încercare de fraudare a creditorilor. 
           Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat.  
           Astfel, în ceea ce priveşte primul motiv de recurs invocat referitor la nemotivarea soluţiei 
pronunţate de către instanţa de fond, Curtea  constată că hotărârea cuprinde o analiză a tuturor 
aspectelor puse în discuţie de către contestatoare, iar împrejurarea că aceasta se consideră nemulţumită 
de concluziile la care a ajuns judecătorul sindic nu se încadrează în disp. art.304 pct.7 Cod procedură 
civilă. 
          De asemenea, aserţiunea recurentei potrivit căreia hotărârea recurată cuprinde motive 
contradictorii şi străine de natura pricinii este neîntemeiată. Instanţa s-a limitat la examinarea 
contestaţiei în raport cu motivele invocate şi dispoziţiile legale incidente, iar soluţia pronunţată 
reflectă o analiză pertinentă şi concludentă a cauzei. 
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          Faptul că instanţa s-a considerat lămurită doar prin administrarea probei cu înscrisuri, fără a 
proceda la administrarea probei cu expertiză contabilă, nu poate constitui un motiv de critică în 
condiţiile în care reclamanta nu a solicitat o astfel de probă şi nici nu a contestat existenţa sau 
întinderea creanţelor ci a invocat încălcarea disp. art.65 din Legea nr.85/2006, respectiv lipsa 
documentelor justificative. Ori, aspectul ridicat de contestatoare a fost lămurit prin depunerea 
documentelor justificative la dosarul cauzei, instanţa pronunţându-se din acest punct de vedere în 
limitele în care a fost învestită. 
           Referitor la motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă, respectiv 
pronunţarea hotărârii cu aplicarea greşită a legii, Curtea reţine că, în esenţă, contestatoarea a invocat 
nulitatea contractelor de cesiune de creanţă încheiate între SC A.I. SRL, în calitate de cesionar, şi SC 
V.C., SC V.I. SRL şi SC R.T. SRL, în calitate de cedenţi, pe motiv că nu au fost respectate dispoziţiile 
imperative ale art.948 pct.4 Cod civil cu privire la cauza licită. 
           Astfel, contestatoarea a invocat lipsa cauzei, respectiv a scopului imediat şi a celui mediat, la 
încheierea actelor juridice. 
           În ceea ce priveşte lipsa scopului imediat, respectiv existenţa unei disproporţii vădite între 
prestaţiile la care s-au obligat părţile, în mod just a apreciat judecătorul sindic că modalitatea de plată 
stabilită prin livrări de marfă în contrapartidă şi compensări cu obligaţii viitoare nu echivalează cu 
lipsa contraprestaţiei, iar incertitudinea încasării preţului ar putea fi pusă în discuţie doar de către 
cedenţi nu şi de către debitorul cedat.  
           Se poate vorbi de nulitatea absolută a convenţiei doar în situaţia în care lipsa cauzei se 
datorează lipsei contraprestaţiei nu şi atunci când există o disproporţie de valoare între prestaţii, 
situaţie invocată în cauză de recurentă. Ori, faţă de clauzele convenţiilor încheiate între cedenţii SC 
V.C., SC V.I. SRL şi SC R.T. SRL, pe de o parte, şi cesionarul SC A.I. SRL, pe de altă parte, nu se 
poate reţine o lipsă a contraprestaţiei de natură a afecta valabilitatea contractelor de cesiune de 
creanţă.  
            De asemenea, o altă condiţie de validitate a cauzei este aceea de a fi licită şi morală, respectiv 
de a nu fi prohibită de legi şi de a nu fi contrară bunelor moravuri şi ordinii publice, potrivit art.968 
Cod civil. 
           Recurenta invocă în speţă caracterul nelicit al scopului mediat, respectiv intenţia de fraudare a 
intereselor celorlalţi creditori înscrişi la masa credală a debitoarei VBA, fără a arăta în mod concret 
care ar fi modalitatea în care s-ar putea produce o astfel de fraudare.  
            Ori, potrivit art.967 alin.2 Cod civil, „Cauza este prezumată până la dovada contrarie”, ceea ce 
înseamnă că cel ce invocă nevalabilitatea cauzei trebuie să o dovedească.  
            Simplul fapt că, urmare a cesiunilor de creanţă, creditoarea SC A.I. SRL are o creanţă 
superioară ca valoare nu demonstrează intenţia acesteia  de fraudare a celorlalţi creditori, în condiţiile 
în care o poziţie comună a creditorilor cedenţi în cadrul dosarului de insolvenţă ar fi avut aceeaşi 
finalitate.  
           Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 
 

16. Legea procedurii insolvenţei. Deschidere procedură insolvenţă – creanţă certă, 
lichidă şi exigibilă, izvorâtă din facturi fiscale. 

 
     Art.15 – Constituţie 

     Art.1   -   Cod civil 
    Art.3, art.31  – Legea nr.85/2006, cu  modificările aduse 

       prin Lg.277/2009 (în vigoare la 17.07.2009)                                                                                      
 

Decizia civilă nr. 1650/COM/16.09.2010 
Dosar nr. 2905/118/2009 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia comercială şi înregistrată sub 

nr.2905/118/16 martie 2009, creditoarea SC P. SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă 
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de debitoarea SC T.S.C. SRL, cu motivaţia că are împotriva acesteia o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă în valoare de 11.262,03 lei, izvorâtă din facturile fiscale emise în derularea raporturilor 
comerciale dintre părţi. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile Legii nr. 85/2006, fişe parteneri din evidenţele contabile, 
certificate de înregistrare menţiuni. 
 Legal citată, debitoarea nu a contestat starea de insolvenţă. 
 Prin Sentinţa civilă nr.201 din 19.01.2010, Tribunalul Constanţa a respins cererea privind 
aplicarea procedurii insolvenţei reglementată de Legea 85/2006, formulată de creditoarea SC P. SRL, 
ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă că, nu îndeplineşte 
cerinţele Legii nr.85/2006. 

Astfel, creditorul îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei este definit de art.3 
pct. 6 din Legea nr.85/2006 ca fiind creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este 
certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile. 
 Pentru a putea fi introdusă cererea creditorului, creanţa invocată trebuie să îndeplinească 
cerinţa cuantumului minim prevăzut de art.3 pct.12, denumit valoare-prag,  acesta fiind de 30.000 lei, 
conform Legii nr.277/2009 (intrată în vigoare la data de 17.07.2009). 
 Se reţine că, este adevărat că la data introducerii cererii, creanţa invocată de creditoare 
îndeplinea cerinţa valorii prag anterior modificării Legii nr.85/2006 prin Legea nr.277/2009 (10.000 
lei), însă instanţa, în considerarea principiului aplicării imediate a legii civile noi, consacrat de art. 1 
Cod civil, dar şi de Constituţie, trebuie să verifice îndeplinirea condiţiei prevăzută de art. 3 pct. 12 la 
data soluţionării cererii şi nu la data introducerii ei, pentru că, în această ultimă situaţie ar ultraactiva 
legea veche, ceea ce nu-i posibil decât în situaţia consacrării exprese a supravieţuirii legii vechi.  
 Constatând că, valoarea creanţei afirmată de creditoarea SC P. SRL este de 11.262,03 lei, deci 
sub valoarea prag cerută de legea insolvenţei, judecătorul-sindic a respins cererea de deschidere a 
procedurii faţă de debitoare, pentru neîndeplinirea condiţiilor instituite de art. 3 pct. 12.  
 Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs creditoarea SC P. SRL, criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, sub aspectul unei greşite aplicări şi interpretări a legii, potrivit art.304 
pct.9 Cod pr.civilă, cu motivaţia că cererea dedusă judecăţii este admisibilă, iar aplicarea legii în 
timp este determinată de un principiu esenţial şi anume acela al neretroactivităţii legii noi. 
 Se arată că, cererea trebuia examinată  în raport cu condiţiile cerute de lege la data introducerii 
sale, respectiv 12.03.2009, dată la care „valoarea prag” îl constituia cuantumul minim al creanţei de 
10.000 lei. 
 Recursul este fondat, urmând a fi admis în baza art.312 Cod pr.civilă, apreciază Curtea, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Recurenta a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei, faţă de societatea 
debitoare SC T.S.C. SRL la data de 16 martie 2009 pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în 
valoare de 11.262,03 lei, când îndeplinea în totalitate condiţiile prevăzute de dispoziţiile art.31, 
coroborat cu art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006, potrivit cu care „Orice creditor îndreptăţit să 
solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în 
insolvenţă, poate introduce o cerere introductivă” dacă creanţa „împotriva patrimoniului debitorului 
este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile” şi dacă  „valoarea-prag este mai mare de 
10.000 lei”. 
 Curtea reţine că valoarea-prag reprezintă întinderea creanţei pentru a putea fi introdusă 
cererea creditorului şi ea diferă în raport de felul creanţei, soluţie ce se desprinde, atât din 
prevederile legale sus-citate, cât şi din economia celorlalte dispoziţii ale legii. 

Ulterior, într-adevăr, prin modificările aduse Legii nr.85/2006 prin Legea nr.277/07.07.2009 
privind aprobarea OUG nr.173/19.11.2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 
privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit.”c” a art.6 din Legea nr.146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru, cuantumul minim al creanţei pentru care se putea solicita instanţei 
deschiderea procedurii faţă de o societate debitoare, trebuia să fie în valoare de 30.000 lei, astfel cum 
rezultă din art.1 pct.12 din lege. 
 Faţă de sus-menţionatele precizări şi cum modificările aduse legii insolvenţei, au intrat în 
vigoare la data de 17.07.2009,  Curtea apreciază că, în mod greşit instanţa de fond a dispus 



 49

respingerea cererii dedusă judecăţii, cu motivaţia că, cuantumul creanţei este sub pragul minim 
prevăzut de lege. 
 Cu alte cuvinte ne aflăm în situaţia unui conflict al legilor în timp, rezultat din schimbarea 
inevitabilă a reglementărilor, din introducerea unor reglementări succesive, şi astfel, în speţă, trebuie 
examinat unul din principiile generale de drept, şi anume principiul neretroactivităţii legii noi. 
 Este cunoscut că, principiul neretroactivităţii legii noi răspunde unei cerinţe de stabilitate a 
raporturilor juridice, de siguranţă a acestora, subiectului neputându-i-se cere să se conformeze unei 
norme pe care nu o cunoştea, să adopte o conduită ce nu este prescrisă printr-o normă juridică. 
 Raporturile derulate în baza unei legi, nu pot fi desfiinţate pe considerentul că, legiuitorul a 
înţeles să ofere o nouă reglementare a acestora, fără a afecta serios încrederea subiectului în lege. 
 De altfel, principiul neretroactivităţii legii are în sistemul român valoare constituţională, 
odată cu adoptarea Constituţiei din 1991, care în art.15 al.2 prevede că „Legea dispune numai 
pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile” şi mai mult, neretroactivitatea este prevăzută şi 
în conţinutul art.1 din Codul civil, potrivit căruia „Legea dispune numai pentru viitor; ea nu are 
putere retroactivă”. 
 Concluzionând Curtea apreciază că, în speţă, a fost încălcat de către instanţa de fond principiul 
de drept privind neretroactivitatea legii noi, odată ce la data formulării cererii, respectiv 16 martie 
2009, recurenta a respectat cerinţele legii aplicabile la momentul respectiv, reclamând o creanţă certă, 
lichidă şi exigibilă în valoare de 11.262,03 lei, deci peste valoarea-prag prevăzută de legea aplicabilă. 

Aşa fiind, în mod nelegal instanţa de fond a considerat că cuantumul creanţei trebuie respectat, 
atât la data introducerii cererii, cât şi la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii, astfel că, 
pentru toate considerentele sus-expuse, văzând şi dispoziţiile art.312 pct.5 Cod pr.civilă, Curtea 
admite recursul, dispunând casarea sentinţei recurate, cu consecinţa trimiterii cauzei 
judecătorului sindic pentru continuarea procedurii. 
 

17. Legea procedurii insolvenţei. Propunere plan de reorganizare a activităţii societăţii 
supusă procedurii insolvenţei. Decăderea din dreptul de a propune un plan de reorganizare – 
tardivitate. Inadmisibilitate cerere repunere în termenul de a propune plan, în recurs. 

 
     Art.94 lit.”a” , art.149 – Legea nr.85/2006 

Art.103 al.2, art.108 al.3 Cod pr.civilă 
 

Decizia civilă nr. 1754/COM/27.09.2010 
Dosar nr. 6070/118/2008 

 
Prin sentinţa civilă nr.563/26.01.2009 judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii 

insolvenţei împotriva  societăţii debitoare SC P.T.H. SRL, fiind desemnat ca şi practician să 
administreze procedura concursuală d-l R. B. 
 În termen procedural societatea debitoare şi-a manifestat intenţia de reorganizare a activităţii în 
baza unui plan. 
 Administratorul judiciar, în virtutea mandatului legal şi judiciar a întocmit tabelele 
obligaţionale a creanţelor înscrise la masa credală,  fiind afişat la data de 22.04.2009 tabelul 
preliminar, iar la  data de 12.05.2009 fiind afişat tabelul definitiv al creanţelor împotriva SC P.T.H. 
SRL. 
 La data de 15 iulie 2009 debitoarea, prin reprezentat legal, a propus un plan de reorganizare a 
activităţii societăţii supusă procedurii insolvenţei, în condiţiile art.94 lit. a din Legea 85/2006. 
 În şedinţa de judecată din 11.01.2010 judecătorul sindic a pus în discuţia părţilor admiterea în 
principiu a planului de reorganizare a SC P.T.H. SRL. 
 Prioritar, creditoarea BRD – GSG SA a invocat decăderea din dreptul de a mai propune un 
plan, excepţie dedusă din dispoziţiile art.94 lit. a din Legea 85/2006. 
 A relevat că debitoarea este  decăzută din dreptul de a propune plan în raport de data afişării 
tabelului definitiv (12.05.2009) şi data propunerii planului (15.07.2009). 
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 Administratorul judiciar a arătat că termenul de 30 de zile instituit de dispoziţiile art.94 lit. a 
din Legea 85/2006 este un termen de recomandare. 

Prin sentinţa civilă nr. 167/18.01.2010 instanţa a admis excepţia decăderii din dreptul de a 
propune un plan de reorganizare, respingând propunerea debitoarei ca tardivă. 

Judecătorul sindic a reţinut următoarele: 
  Potrivit art.94 alin.1 lit. a din Legea 85/2006, următoarele categorii de persoane vor putea 
propune un plan de reorganizare în condiţiile de mai jos: 

a) debitorul cu aprobarea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, în termen de 30 de zile de 
la afişarea tabelului definitiv al creanţelor, cu condiţia formulării, potrivit art.28 a intenţiei de 
reorganizare, dacă procedura a fost declanşată de acesta, şi potrivit art.33 alin.6 în cazul în care 
procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori. 
 Deşi debitoarea şi-a depus intenţia de reorganizare în termenul legal, propunerea planului de 
reorganizare a fost făcută cu depăşirea termenului imperativ de 30 zile de la data afişării tabelului 
definitiv (12.05.2009 – 15.07.2009). 
 Termenul consacrat de dispoziţiileart.94 alin.1 lit. a din Legea 85/2006 nu are un caracter de 
recomandare, ci caracterul unui termen limită, actul procedural al depunerii planului neputând depăşi 
durata de 30 zile de la data afişării tabelului definitiv. 
 Acest caracter al termenului rezultă din dispoziţiile art.94 alin.5 din Legea 85/2006, articol 
care instituie sancţiunea ce intervine în cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin.1, respectiv  
decăderea părţii din dreptul de a depune un plan (în speţă circumscris termenului de 30 zile). 

Soluţia a fost atacată cu recurs de către debitoare, prin administrator special. 
Prin motivele de recurs se arată că excepţia tardivităţii propunerii debitoarei a fost soluţionată 

fără a se avea în vedere prevederile art. 103 alin. 2 şi art. 108 alin. 3 C.pr.civ. 
În opinia recurentei, nerespectarea termenului legal atrage o nulitate relativă iar excepţia de 

decădere din dreptul de a propune un plan de reorganizare  trebuia invocată la primul termen de 
judecată după săvârşirea actului întocmit. În speţă, excepţia a fost invocată la al cincilea termen de 
judecată după depunerea planului de reorganizare. 

Recurenta mai apreciază că  BRD – GSG SA nu face nici dovada vătămării sale. 
De asemenea, recurenta  arată că excepţia tardivităţii propunerii debitoarei nu a fost 

soluţionată, acest fapt nerezultând din  dispozitivul şi cuprinsul hotărârii. 
În cele din urmă, se solicită repunerea în termenul de a propune un plan de reorganizare. 
În motivarea acestei cereri se arată  că administratorul debitoarei a fost împiedicat din motive 

temeinice să depună în termen planul de reorganizare, între 12.06.2009 şi 15.07.2009 fiind plecat din 
ţară şi internat pentru rezolvarea unor probleme de sănătate. 

În drept se invocă art. 304 alin. 1 şi 2 punctele 7, 8 şi 9 C.pr.civ, art. 103, 105 şi 108 C.pr.civ. 
Intimata depune întâmpinare prin care solicită respingerea recursului şi admiterea excepţiei 

tardivităţii formulării cererii de repunere în termen. 
Recursul a fost respins ca nefondat pentru următoarele considerente: 
Cu privire la cererea de repunere în termenul de a propune un plan de reorganizare: 
Aşa cum arată şi recurenta, actul ce trebuia întocmit în termen de 15 zile de la încetarea 

împiedicării, era propunerea unui plan de reorganizare. Un astfel de plan a fost propus de către 
debitoare la 15.07.2009, moment în care trebuia formulată şi cererea de repunere în termen. 

Formularea unei astfel de cereri în recurs este inadmisibilă din perspectiva art. 316 raportat la 
art. 294 alin. 1 C.pr.civ., astfel că nu va fi luată în considerare, instanţa analizând doar legalitatea 
soluţiei primei instanţe, respectiv dacă a fost apreciat corect termenul de depunere a planului de 
reorganizare. 

Termenul de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de creanţe este prevăzut de art. 94 alin. 
1 lit a) din legea nr. 85/2006 iar caracterul său imperativ este dat de art. 94 alin. 5 din lege, potrivit cu 
care “Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) conduce la decăderea părţilor respective din 
dreptul de a depune un plan de reorganizare şi, ca urmare, la trecerea, din dispoziţia judecătorului-
sindic, la faliment”. Nerespectarea unui termen de “decădere” duce la respingerea unei cereri ca 
tardiv formulată. 

Potrivit art. 149 din legea nr. 85/2006 “Dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura 
compatibilităţii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă, Codului civil, Codului comercial şi ale 
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Regulamentului (CE) 1.346/2000 referitor la procedurile de insolvenţă, publicat în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene nr. L 160 din 30 iunie 2000”. 

Astfel, legea insolvenţei este o lege specială care se completează cu prevederile codului de 
procedură civilă, numai în măsura compatibilităţii dispoziţiilor. 

În ceea ce priveşte termenul prevăzut pentru  propunerea unui plan de reorganizare, legea 
insolvenţei îl califică drept un termen de decădere; textele citate de către recurentă din Codul de 
procedură civilă reprezintă teoria aplicabilă în material nulităţilor relative, nefiind aplicabile în speţă. 

Admiţând excepţia de decădere din dreptul debitorului de a propune un plan de reorganizare, 
judecătorul sindic a respins cererea acestuia ca tardivă, motivând clar depăşirea termenului de 30 de 
zile prevăzut de lege. 

 

18. Legea procedurii insolvenţei. Deschidere procedură insolvenţă. Obligare la plată 
cauţiune de 10% din valoarea creanţei. Condiţii de justificare a îndatorării creditorului la plata 
cauţiunii. 

 
      Art.6, art.8, art.11, art.33 - Legea nr.85/2006 

 

Decizia civilă nr. 1640/COM/15.09.2010 
Dosar nr. 657/118/2010 

 
Prin cererea înregistrată sub nr.657/118/2010 la Tribunalul Constanţa – secţia comercială, 

creditoarea SC N.I.C. SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC 
E.Q.S. SRL, arătând că se legitimează cu o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei. 
 Debitoarea SC E.Q.S. SRL, în temeiul dispoziţiilor art.33 alin.3 din Legea nr.85/2006, a 
solicitat judecătorului sindic obligarea creditoarei SC N.I.C. SRL la plata unei cauţiuni de 10% din 
valoarea creanţei deţinute de creditoarea sus citată. 
 Motivându-şi cererea, debitoarea a relevat natura litigioasă a creanţei pretinse, contestând 
caracterul cert, lichid şi exigibil al acesteia. 

Prin încheierea nr.1971/com/29.03.2010, judecătorul sindic a admis cererea debitoarei şi a 
dispus obligarea creditoarei să consemneze la o bancă, în favoarea Tribunalului Constanţa, o cauţiune 
în cuantum de 25.000 lei, în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii. 

Pentru a pronunţa această soluţie, judecătorul sindic a reţinut că măsura consemnării cauţiunii 
se justifică în raport de motivele invocate în contestaţie şi valoarea creanţei pretinse şi din perspectiva 
dispoziţiilor art.33 alin.3 din Legea nr.85/2006. 
 S-a apreciat că, deşi textul legal are caracterul unei norme supletive, lăsând la aprecierea 
judecătorului sindic dacă se impune sau nu măsura, solicitarea are caracter fondat, pornind tocmai de 
la scopul urmărit de legiuitor. S-a motivat că, întrucât, la momentul formulării cererii de iniţiere a 
procedurii concursuale, judecătorul sindic nu e în măsură a antama buna sau reaua-credinţă a 
creditoarei iniţiatoare, cauţiunea urmează a fi stabilită tocmai pentru a preîntâmpina o eventuală 
prejudiciere.  
 Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs creditoarea SC N.I.C. SRL care a 
criticat soluţia judecătorului sindic ca fiind nelegală şi netemeinică. 
 În motivarea recursului se arată că instanţa de fond a dat curs cererii debitoarei fără să aibă în 
vedere faptul că aceasta avea posibilitatea contestării creanţei până la momentul introducerii cererii de 
deschidere a procedurii falimentului şi prin alte proceduri, dar nu a făcut acest lucru. Arată recurenta 
ca în continuare suferă pierderi prin neplata facturilor cât şi prin indisponibilizarea sumelor reţinute 
drept cauţiune şi care nu duc decât la o prejudiciere în plus a societăţii. 
 Nu se poate contesta că această creanţă reprezentată prin factura seria NORD 
nr.174/18.11.2009 nu este una certă, lichidă şi exigibilă, câtă vreme aceasta a fost înregistrată în 
contabilitatea societăţii creditoare şi s-au virat sumele necesare plăţii impozitelor şi taxelor datorate 
bugetului de stat. Este o creanţă certă pentru că este determinată în mod clar şi neechivoc întinderea 
ei, în baza prevederilor art.17 din contractul de subantrepriză nr.78A din 01.08.2008 şi nu poate fi 
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negată în niciun fel existenţa ei. Debitoarea nu a respectat dispoziţiile inserate în contractul 
nr.78A/01.08.2008, neexecutându-şi în totalitate şi la termen obligaţiile pe care şi le-a asumat.  

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.304 pct.7 şi 9 Cod procedură civilă coroborat cu art.6, 
8 şi 11 din Legea nr.85/2006. 

Intimata debitoare, legal citată, nu a depus la dosar întâmpinare şi nu a formulat apărări în 
cauză. 
 Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
fondat. 

Potrivit disp. art.33 alin.3 din Legea nr.85/2006 „La cererea debitorului, judecătorul-sindic îi 
poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze, în termen de 15 zile, la o bancă, o 
cauţiune de cel mult 10% din valoarea creanţelor. Cauţiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea 
lor va fi admisă. Dacă cererea va fi respinsă, cauţiunea va fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite 
de debitori. Dacă nu este consemnată în termen cauţiunea, cererea introductivă va fi respinsă.” 

Este adevărat că scopul instituirii dispoziţiilor menţionate este acela al protejării debitorului 
împotriva unor cereri nejustificate ale creditorilor privind deschiderea procedurii. Însă, dat fiind faptul 
că legea nu prevede motivele pentru care judecătorul sindic poate obliga creditorii la plata unei 
cauţiuni, în practică s-a decis că cererea debitorului trebuie să aibă o justificare conformă scopului 
cauţiunii, adică împiedicarea abuzului de drept din partea creditorilor. 

Judecătorul sindic are posibilitatea şi nu obligaţia de a dispune consemnarea cauţiunii, iar 
pentru a se justifica o astfel de măsură, debitorul trebuie să invoce motive temeinice care privesc 
eventualele pagube pe care le-ar suferi în cazul respingerii cererii de deschidere a procedurii. Prin 
urmare, nu este suficientă contestarea stării de insolvenţă sau contestarea creanţei, ci trebuie ca 
debitorul să dovedească iminenţa producerii unui prejudiciu în patrimoniul său, prejudiciu ce urmează 
a fi acoperit din cauţiune. 

În speţă, debitoarea contestatoare a invocat doar generic caracterul litigios şi incert al creanţei, 
fără a arăta în concret în ce ar consta prejudiciul pe care l-ar putea suferi în situaţia în care cererea de 
insolvenţă formulată împotriva sa ar fi respinsă. 

Faptul că debitoarea consideră acţiunea creditorului abuzivă şi făcută cu rea credinţă nu este 
suficient pentru a justifica îndatorarea creditorului cu plata unei sume în plus. 

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt fondate, 
urmează a admite recursul în baza art.312 alin.1 şi 304/1 Cod de procedură civilă şi a modifica în tot 
încheierea în sensul respingerii cererii de obligare a creditoarei la plata cauţiunii ca nefondată.  
 

19. Legea procedurii insolvenţei. Cerere de suspendare a judecăţii cauzei – respingere. 
Excepţie de conexitate. Cerere de înscriere în fals. 

 
      Art.133, art.138 – Legea nr.85/2006 

      Art.164, art.183 Cod pr.civilă 
 

Decizia civilă nr. 1656/COM/16.09.2010 
Dosar nr. 260.5/36/2007 

 
 Prin Încheierea de şedinţă din 15.02.2010, Tribunalul Tulcea, în temeiul art.164 alin.1 şi 3 Cod 
procedură civilă, a admis excepţia de conexitate invocată de reclamantul M.D., a dispus conexarea 
dosarului înregistrat sub nr.745/88/22.04.2009, la dosarul nr.135/88/2005 al Tribunalului Tulcea, a 
respins cererea de suspendare a cauzei întemeiată pe dispoziţiile art.183 Cod procedură civilă, ca 
nefondată şi a acordat termen în cauză la data de 12 martie 2010. 
 Pentru a pronunţa această încheiere, instanţa de fond a constatat că, potrivit dispoziţiilor 
art.164 alin.1 din Codul de Procedură Civilă, părţile pot cere întrunirea mai multor pricini aflate pe 
rolul aceleiaşi instanţe, în care sunt aceleaşi părţi sau chiar împreună cu alte părţi, şi al căror obiect şi 
cauză au între ele o strânsă legătură. 
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 Deşi textul art.164 Cod procedură civilă nu prevede mijlocul procedural prin care se pune în 
discuţie necesitatea conexării, aceasta este o excepţie de procedură, dilatorie şi absolută, interesul 
ocrotit prin asigurarea unei mai bune administrări a justiţiei, fiind unul general. 
 În speţă, s-a reţinut că, reclamantul M.D., în calitate de mandatar al acţionarilor debitoarei SC 
ACH SA Tulcea, a formulat o acţiune întemeiată pe dispoziţiile art.133 lit.a din Legea nr.85/2006 
privind procedura insolvenţei, prin care a solicitat închiderea procedurii falimentului cu privire la 
debitoarea SC ACH SA, în condiţiile reglementate de textul mai sus arătat.  
 Reţine instanţa de fond că, întrucât cererea formulată de află în strânsă legătură cu procedura 
de faliment, care se derulează în dosarul de insolvenţă nr. 135/88/2005, împotriva debitoarei SC ACH 
SA Tulcea, aflat pe rolul Tribunalului Tulcea - judecător sindic, aceasta putând fi analizată doar prin 
raportare la stadiul procedurii, precum şi în legătură cu celelalte condiţii de admisibilitate cerute de 
prevederile art.133 lit. a din lege, avându-se în vedere şi interesul unei mai bune administrări a cauzei, 
instanţa a apreciat că excepţia de conexitate este întemeiată, admiţând-o ca atare. 
 În raport de dispoziţiile art.164 alin.3 din Codul de Procedură Civilă, cauza a fost conexată la 
dosarul nr.135/88/2005 al Tribunalului Tulcea. 
 În ceea ce priveşte cererea de înscriere în fals formulată de debitoare prin lichidatorul judiciar 
R.I., cu privire la declaraţia nr. 22/7.04.2009, s-a apreciat că aceasta este nefondată. 
 S-a reţinut că, potrivit disp. art.183 Cod procedură civilă, instanţa poate suspenda judecata 
pricinii şi înainta înscrisul procurorului, împreună cu procesul verbal încheiat, dacă partea care 
defaimă înscrisul ca fals, arată pe autorul sau complicele falsului. 
 Prin urmare, dispoziţiile menţionate nu instituie o obligaţie de suspendare a cauzei, ci o 
posibilitate, lăsată la aprecierea instanţei, în raport de înscrisurile doveditoare administrate de părţi în 
susţinerea falsului. 
 În speţă, debitoarea a invocat faptul că, semnăturile unora dintre acţionarii acesteia, date în 
cuprinsul declaraţiei nr. 22/7.04.2009, prin care îi împuternicesc pe reclamantul M.D. şi P.C. să îi 
reprezinte în cauză, sunt false, întrucât unii dintre ei au decedat sau în locul acestora au semnat alte 
persoane. 
 Din procurile judiciare depuse la dosarul cauzei, s-a constatat însă că moştenitorii acţionarilor 
B.I. şi D.I., i-au mandatat pe d-nii N.I. şi respectiv D.T. să le reprezinte interesele cum vor crede de 
cuviinţă şi „ să semneze în numele lor, oriunde va fi nevoie…”. 
 În ceea ce priveşte semnăturile acţionarilor M.A. şi T.G., reţine instanţa de fond că nici acestea 
nu sunt false, întrucât, conform procurorilor judiciare nr. 911/31.03.2008 şi nr. 2888/3 nov. 2006, cei 
doi acţionari l-au mandat pe A.F. să le reprezinte interesele şi să semneze în numele lor personal, 
oriunde va fi necesar. 
 Aceeaşi este situaţia şi în cazul semnăturii lui B.I., conform procurii judiciare nr. 
188/18.02.2009, prin care acţionarul îl împuterniceşte pe M.D. să îi reprezinte interesele printr-un 
mandat general de reprezentare în judecată. 
 În consecinţă, reţine instanţa de fond, declaraţia nr. 22/2009 a fost dată în baza unor procuri 
judiciare anterioare, prin care acţionarii debitoarei şi-au exprimat în mod neechivoc voinţa ca 
persoanele mandatate să întreprindă orice demersuri vor considera de cuviinţă, şi să semneze în 
numele şi pentru ei oriunde va fi necesar. 
 Faţă de considerentele arătate, instanţa de fond a apreciat că nu a fost dovedită săvârşirea 
vreunui fals în conţinutul declaraţiei nr. 22/7.04.2009, astfel încât cererea de înscriere în fals este 
neîntemeiată. 
 Având în vedere disp. art. 183 Cod procedură civilă, s-a respins cererea de suspendare a 
cauzei, ca nefondată. 

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs pârâtul R.I. - lichidator judiciar al SC ACH 
SA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

1. Referitor la excepţia de conexitate, arată recurenta că motivele de recurs se circumscriu 
disp. art.304 pct.8 Cod pr.civilă, cu referire la art.3041 Cod pr.civilă, deoarece în mod greşit 
judecătorul sindic a reţinut faptul că, reclamantul M.D. a solicitat închiderea procedurii falimentului, 
pentru că din actul de investire a instanţei rezultă că acesta a solicitat, pe de o parte ca bunurile din 
patrimoniu debitoarei, nevalorificate în cadrul procedurii de insolvenţă, să treacă în proprietatea 
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indiviză a acţionarilor şi, pe de altă parte, ca sumele reziduale ultimei distribuţii să fie depuse într-un 
cont la dispoziţia acţionarilor. 

Apreciază recurenta că, printr-o interpretare eronată a cererii dedusă judecăţii, instanţa a 
schimbat natura acesteia, creând aparenţa că reclamantul urmăreşte închiderea dosarului ce are ca 
obiect aplicarea procedurii insolvenţei asupra SC ACH SA, pierzând din vedere că M.D. nu are 
calitate procesuală în dosar nr.135/88/2005 al Tribunalului Tulcea, ca de altfel nici în dosar 
nr.745/88/2009 al aceleiaşi instanţe, nedeţinând calitatea de participant la procedura insolvenţei şi 
negăsindu-se în nici una din categoriile participanţilor. 

2. Referitor la cererea de înscriere în fals, precizează recurenta că motivele de recurs se 
circumscriu disp. art.304 pct.7 şi pct.8 Cod pr.civilă, cu referire la art.3041 Cod pr.civilă, deoarece 
instanţa de fond a dispus respingerea cererii de suspendare a cauzei întemeiată pe disp.art.183 Cod 
pr.civilă, ca nefondată, fără să dispună, însă, nimic cu privire la cererea de înscriere în fals. 

Omisiunea judecătorului sindic de a se pronunţa asupra cererii de înscriere în fals constituie 
motiv de nelegalitate a hotărârii, situaţie care atrage casarea Încheierii din 15.02.2010, cu trimitere 
spre rejudecare a dosarului, la Tribunalul Tulcea, învederează recurenta. 

Totodată, recurenta susţine că, nemotivarea respingerii cererii de suspendare şi a aspectului 
legat de inexistenţa unui caz de judecată penală, fac ca instanţa de recurs să nu-şi poată exercita 
atribuţiunile de control, impunându-se casarea hotărârii, cu consecinţa trimiterii spre rejudecare. 

Chiar şi soluţia de respingere a cererii de suspendare întemeiată pe disp.art.183 Cod pr.civilă, 
este netemeinică şi nelegală, arată recurenta deoarece, dintr-o simplă analiză a Declaraţiei 
nr.22/07.04.2009 rezultă că acesta este un document care are numai aparenţa adevărului, este lipsit de 
autenticitate, având doar rolul să inducă în eroare şi să creeze reclamantului M.D. o oarecare 
justificare a calităţii sale procesuale. 

Prin întâmpinare intimatul M.D. solicită respingerea recursului, ca nefondat, cu motivaţia în 
esenţă că, soluţionarea cererii sale formulată în baza disp.art.133 lit.”a” din Legea nr.85/2006 este 
strâns legată de soluţionarea dosarului de faliment a debitoarei SC ACH SA TULCEA – dosar 
nr.135/88/2005, iar cererea întemeiată pe disp.art.183 Cod pr.civilă, nu instituie o obligaţie de 
suspendare a cauzei în sarcina instanţei, ci este lăsată la latitudinea acesteia. 

Se învederează că, în mod corect instanţa de fond a reţinut că, nu poate fi vorba de nici un fals 
în declaraţia nr.22/2009, dată în baza unor procuri judiciare autentificate, atât timp cât, acţionarii 
debitoarei şi-au exprimat în mod neechivoc voinţa, ca persoane mandatate să întreprindă orice 
demersuri pe care le vor considera de cuviinţă şi să semneze în numele lor şi pentru ei, oriunde ar fi 
necesar. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerii părţilor, a probatoriului 
administrat şi a dispoziţiilor legale aplicabile în materie, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, 
Curtea apreciază în sensul respingerii recursului, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în 
esenţă: 

Astfel cum rezultă din petitul acţiunii, înregistrată sub nr.745/88 din 22.04.2009 la Judecătoria 
Tulcea, intimatul M.D. a dedus judecăţii cererea având ca obiect dispoziţiile art.133 lit.”a” din Legea 
nr.85/2006, potrivit cărora: „ Dacă creanţele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, 
judecătorul sindic va pronunţa o sentinţă de închidere a falimentului şi de radiere a debitorului din 
registrul în care este înmatriculat: 

a) chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, în cazul în 
care toţi asociaţii, persoane juridice sau persoana fizică, după caz, solicită acest lucru în 
termen de 30 de zile de la notificarea lichidatorului, făcută administratorului special, urmând 
ca bunurile să treacă în proprietatea indiviză a asociaţilor/acţionarilor, corespunzător 
cotelor de participare la capitalul social”. 
În raport de textul legal sus-citat, Curtea reţine că, practica judiciară a statuat asupra faptului 

că, dacă creanţele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, judecătorul sindic va pronunţa o 
sentinţă de închidere a procedurii falimentului şi de radiere a debitorului din registrul în care este 
înmatriculat, chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, în cazul 
în care toţi asociaţii persoane juridice sau persoana fizică, după caz, solicită acest lucru în termen de 
30 de zile de la notificarea lichidatorului făcută administratorului special. 
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În această situaţie, bunurile urmează să treacă în proprietatea indiviză a asociaţilor sau a 
acţionarilor, corespunzător cotelor de participare la capitalul social, iar bunurile nelichidate şi sumele 
rămase după satisfacerea creanţelor, se vor distribui asociaţilor sau acţionarilor, conform actelor 
constitutive sau legii. 

În referire la primul motiv de recurs întemeiat pe disp.art.304 pct.8 Cod pr.civilă, cu 
referire la art.3041 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii acestuia, ca nefondat în 
baza art.312 Cod pr.civilă, pentru că în mod legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat asupra 
obiectului cererii dedusă judecăţii, ce se află în strânsă legătură cu procedura de faliment, care se 
derulează în dosarul de insolvenţă nr.135/88/2005 împotriva debitoarei SC ACH Tulcea, aflat pe rolul 
Tribunalului Tulcea. 

Astfel, cererea poate fi analizată prin raportare la stadiul procedurii, precum şi în legătură cu 
celelalte condiţii de admisibilitate cerute de prevederile art. 133 lit.”a” din Legea nr. 85/2006, ştiut 
fiind că această lege instituie o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, astfel încât toate 
acţiunile care ţin de demararea procedurii de insolvenţă trebuind a fi soluţionate în cadrul 
aceluiaşi dosar, cu excepţiile instituite de legiuitor privind acţiunile în anularea actelor frauduloase 
sau cele conţinute de disp. art.138 din lege privind atragerea răspunderii membrilor organelor de 
conducere. 

De altfel, excepţia conexităţii prev. de art.164 Cod pr.civilă, este o instituţie destinată a servi, 
alături de litispendenţă, la o mai bună administrare a justiţiei, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut 
şi instanţa de fond, pentru evitarea posibilităţilor virtuale de pronunţare a unor hotărâri 
judecătoreşti contradictorii, cu atât mai mult cu cât, conexitatea implică existenţa unor 
litigii/acţiuni diferite. 

Curtea reţine că, în cazul conexităţii condiţia triplei identităţi de părţi, obiect şi cauză între 
cele două acţiuni, nu este cerută, drept urmare pretenţiile formulate în cele două acţiuni nu trebuie 
sprijinite cu necesitate pe aceleaşi motive de fapt şi de drept, fiind suficient un izvor comun juridic 
sau numai acelaşi obiect, ori numai aceeaşi cauză. 

Concluzionând sub aspectul sus-prezentat, şi având în vedere că, dreptul de apreciere al 
instanţei care a dispus conexarea poate fi cenzurat pe calea controlului judiciar, Curtea reţine că, în 
speţă, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a făcut aplicarea textului de lege, neputându-se aprecia 
că reunirea pricinilor a fost abuzivă, astfel cum susţine recurenta. 

În referire la cel de-al doilea motiv de recurs, întemeiat pe disp.art.304 pct.7 şi pct.8 Cod 
pr.civilă, cu referire la art.3041 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii acestuia, ca 
nefondat în baza art.312 Cod pr.civilă, pentru că în mod legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat 
asupra respingerii cererii de înscriere în fals dedusă judecăţii cu indicarea temeiului de drept prev.de 
art.183 Cod pr.civilă. 

Astfel, potrivit art.183 Cod pr.civilă: „Dacă partea care defaimă înscrisul ca fals arată pe 
autorul sau complicele falsului, instanţa poate suspenda judecata pricinii, înaintând înscrisul 
procurorului, împreună cu procesul verbal ce se va încheia”. 

Reţine Curtea că recurenta pârâtă a solicitat instanţei de fond în temeiul textului de lege sus-
citat, „admiterea cererii de înscriere în fals”, cerere respinsă de instanţa de fond în mod corect, 
deoarece suspendarea se poate dispune în temeiul art.183 Cod pr.civilă, numai dacă partea care 
defaimă înscrisul ca fals indică pe autorul sau complicele falsului. 

Prin urmare, pentru a se dispune suspendarea, nu este suficientă „existenţa unor indicii cu 
privire la săvârşirea unei infracţiuni” astfel cum greşit susţine recurenta, ci mai este necesar ca partea 
interesată să indice pe autorul sau complicele falsului deoarece, aceasta este o soluţie destinată să 
împiedice comportarea abuzivă a unei părţi. 

Mai mult decât atât, reţine Curtea că disp. art.183 Cod pr.civilă nu instituie o obligaţie în 
sarcina instanţei pentru suspendarea cauzei, ci o posibilitate, lăsată la aprecierea instanţei civile, în 
raport cu înscrisurile doveditoare administrate de părţi în susţinerea falsului. 

În speţă, în mod legal şi temeinic, analizând acele înscrisuri instanţa a reţinut că, faţă de 
invocarea de către recurentă a faptului că, semnăturile unor acţionari ai debitoarei, date în cuprinsul 
Declaraţiei nr.22/07.04.2009, prin care îl împuternicesc pe M.D. şi P.C. să-i reprezinte în cauză, sunt 
false, întrucât unii dintre ei au decedat sau în locul acestora au semnat alte persoane, cererea privind 
suspendarea pricinii nu se impune. 
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Soluţionarea cererii a fost corectă deoarece, din procurile judiciare depuse la dosarul cauzei, 
moştenitorii acţionarilor B.I. şi D.I. i-au mandatat pe numiţii N.I. şi respectiv D.T. să le reprezinte 
interesele „cum vor crede de cuviinţă” şi mai mult, „să semneze în numele lor oriunde va fi nevoie…”. 

Că situaţia de fapt este aceasta, rezultă şi din împrejurarea că, toţi moştenitorii legali D.A., 
D.I.B. şi R.A.M. ai numitului D.I., decedat la data de 17.08.2004, astfel cum rezultă din Certificatul 
de moştenitor nr.46/02.06.2005 eliberat de Notarul Public S.L., l-au mandatat pe numitul N.I. cu 
procuri autentificate. 

Astfel, D.A., prin Procura autentificată nr.673/25.03.2009 la SCP – Notari publici asociaţi 
D.N.A. şi R.A.A.; D.I.B., prin Procura autentificată nr.1422 din 25.03.2009 la BNP V.I. şi R.A.M., 
prin Procura autentificată nr.565 din 25.03.2009 la BNP D.G. 

În ceea ce-l priveşte pe B.I., există procura din data de 07.04.2009, dată de moştenitorii săi: 
B.E., B.D., I.E. şi D.F., care-l împuternicesc pe numitul D.T., să-i reprezinte „în dosar nr.135/88/2005 
cu puteri depline, să promoveze orice fel de acţiuni va considera de cuviinţă, va semna în numele 
nostru oriunde va fi necesar”, astfel că, semnătura aplicată pe Declaraţia nr.22/07.04.2009 

Aceeaşi situaţie este de reţinut şi pentru acţionarii M.A. şi T.G., întrucât conform procurilor 
judiciare nr.911/31.03.2008 şi nr.2888/03.11.2006, cei doi l-au mandatat pe numitul A.F. să le 
reprezinte interesele şi să semneze în numele lor personal, oriunde va fi necesar, situaţie identică şi 
pentru acţionarul B.I., potrivit procurii judiciare nr.188/18.02.2009, prin care a fost împuternicit în 
acest sens intimatul M.D. ce urma a-i reprezenta interesele printr-un mandat general de reprezentare în 
judecată. 

Cu alte cuvinte, Curtea reţine că Declaraţia nr.22/07.04.2009 a fost dată în baza unor procuri 
judiciare anterioare, prin care acţionarii debitoarei şi-au exprimat în mod neechivoc voinţa ca 
persoanele mandatate să întreprindă orice demersuri vor considera de cuviinţă şi să semneze în 
numele şi pentru ei oriunde va fi necesar. 

Concluzionând, în aceste condiţii, în mod corect, instanţa de fond a reţinut că nu poate fi vorba 
de nici un fel de fals privind Declaraţia nr.22/07.04.2009 dată în baza unor procuri judiciare 
autentificate, în care acţionarii debitoarei sus-nominaţi şi-au exprimat în mod neechivoc voinţa, ca 
persoanele mandatate să întreprindă orice demersuri vor considera de cuviinţă şi să „semneze în 
numele lor şi pentru ei, oriunde va fi necesar”. 

Odată ce legiuitorul a permis posibilitatea instanţei civile de a „cerceta falsul prin orice mijloc 
de dovadă”, astfel cum rezultă din art.184 Cod pr.civilă, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a 
concluzionat în sensul inexistenţei falsului. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi disp.art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge, ca nefondat recursul 
dedus judecăţii. 
 

20. Legea privind  procedura insolvenţei. Autorizarea creditorului care deţine mai mult 
de jumătate din valoarea tuturor creanţelor, pentru introducerea acţiunii având ca obiect 
antrenarea răspunderii personale patrimoniale a fostului administrator al debitoarei. 

   
        Art.21, art.126 al.2 - Constituţie 

        Art.138 – Legea nr.85/2006 
 

Decizia civilă nr. 1794/COM/14.10.2010 
Dosar nr. 2406/118/2009 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr.2406/118/26.11.2009, 

creditoarea DGFP Constanţa a solicitat autorizarea sa, în calitate de creditor care deţine mai mult de 
jumătate din valoarea tuturor creanţelor, pentru introducerea acţiunii având ca obiect antrenarea 
răspunderii personale patrimoniale a fostului administrator al debitoarei.  

Motivând cererea, creditoarea DGFP Constanţa a învederat în esenţă că lichidatorul judiciar 
S.A.L. a publicat Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, 
în cuprinsul căruia afirmă că, nu este în măsură să întocmească, în temeiul art.59 alin.1 din Legea 
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nr.85/2006, raportul amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei 
debitorului cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, motivat de faptul că, debitorul nu a 
înţeles să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 28 alin.1 din Legea insolvenţei.  

A arătat creditoarea DGFP Constanţa că, deşi în această situaţie, lichidatorul judiciar desemnat 
de judecătorul-sindic avea obligaţia de a face aplicarea prevederilor art.147 din Legea nr.85/2006, 
practicianul în insolvenţă se mulţumeşte doar să constate că „nu este în măsură să întocmească 
raportul”.  

De aceea, DGFP Constanţa a solicitat Tribunalului Constanţa – judecător sindic să o 
autorizeze, în calitatea sa de creditor majoritar al SC N.I. SRL – în procedura insolvenţei, să 
formuleze şi să depună acţiunea având ca obiect antrenarea răspunderii personale patrimoniale a 
foştilor asociaţi ai debitoarei. 

Prin Încheierea nr.2810/COM din 06.05.2010, Tribunalul Constanţa a respins cererea de 
autorizare formulată de creditoarea DGFP Constanţa, ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă că, potrivit dispoziţiilor 
art.138 alin.3 din Legea nr.85/2006 „Comitetul creditorilor sau creditorul care deţine mai mult de 
jumătate din valoarea tuturor creanţelor poate cere judecătorului sindic sa fie autorizat sa introducă 
acţiunea prevăzuta la alin.1, daca administratorul judiciar sau lichidatorul a omis sa indice, in 
raportul sau asupra cauzelor insolvenţei, persoanele culpabile de starea de insolvenţă a 
patrimoniului debitorului persoana juridica ori daca acesta a omis sa formuleze acţiunea prevăzuta 
la alin.1 si răspunderea persoanelor la care se refera alin.1 ameninţa sa se prescrie”. 

Se arată că, din acest text de lege rezultă că, pentru a ne afla în ipoteza prevăzută de prevederea 
legală, este necesar ca administratorul judiciar sau lichidatorul să fi omis să indice, în raportul său 
asupra cauzelor insolvenţei, persoanele culpabile de starea de insolvenţă a patrimoniului debitorului 
persoana juridică, ori acesta să fi omis să formuleze acţiunea prevăzută la alin.1, cu menţiunea că, în 
ambele cazuri se cere ca răspunderea persoanelor la care se refera alin.1 ameninţă să se prescrie . 

În cauza de faţă, arată instanţa de fond, prin raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au 
condus la starea de faliment, depus la dosar la data de 15.10.2009, lichidatorul judiciar a precizat că, 
nu a intrat în posesia documentelor contabile şi nu a putut analiza actele şi operaţiunile comerciale 
stabilite de lege a fi suspuse verificării în cadrul procedurii insolvenţei; ca urmare, în baza 
informaţiilor financiare postate pe site, nefiind îndeplinite condiţiile de atragere a răspunderii 
patrimoniale a fostului administrator, nu înţelege să formuleze cerere în temeiul prevederilor art. 138 
din Legea nr. 85/2006 . 

Prin urmare, reţine instanţa de fond, în cauza de faţă nu ne aflăm în nici una din cele două 
ipoteze care, să justifice solicitarea creditorului DGFP de autorizare, cât timp lichidatorul judiciar nu a 
omis nici să precizeze persoanele culpabile de starea de insolvenţă şi nici să formuleze acţiunea, ci a 
menţionat în mod expres că, nu sunt îndeplinite condiţiile de atragere a răspunderii patrimoniale  şi 
introducerea cererii nu se justifică. 

Nefiind întrunite condiţiile textului de lege, judecătorul sindic a respins ca nefondată cererea 
formulată de DGFP Constanţa. 

Împotriva acestei hotărâri în termen, a declarat recurs creditoarea DGFP CONSTANŢA, 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de dispoziţiile 
art.8 din Legea nr.85/2006, art.304 al.9 şi art.3041 Cod pr.civilă, şi următoarea motivaţie, în esenţă: 

- greşit instanţa de fond – judecător sindic a respins cererea de autorizare formulată de 
creditoare pentru introducerea acţiunii având ca obiect antrenarea răspunderii personale 
patrimoniale a fostului administrator al intimatei debitoare, motivat de faptul că, lichidatorul 
judiciar nu a intrat în posesia documentelor contabile şi nu a putut stabili cauzele care au dus la 
intrarea în insolvenţă a debitoarei; 

- faptul că DGFP CONSTANŢA are o creanţă semnificativă faţă de debitoare, există risc mare 
generat de efectele specifice hotărârilor de închidere a procedurii, în ce priveşte descărcarea 
debitorului şi a lichidatorului judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi, în condiţiile în 
care, nu este antrenată răspunderea administratorului, prin aplicarea disp.art.137 din Legea 
nr.85/2006. 
Solicită admiterea recursului, să se constate că cererea de autorizare îndeplineşte cumulativ 

cele două condiţii prevăzute de legea insolvenţei: lichidatorul judiciar a omis să indice în raportul 
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asupra cauzelor insolvenţei persoanele culpabile de această stare a patrimoniului debitorului, ori a 
omis să formuleze acţiunea, dispunându-se admiterea cererii de autorizare a DGFP CONSTANŢA ca 
şi creditor ce figurează înscris în tabelul definitiv consolidat cu o creanţă mai mare de 50%. 

Prin întâmpinare, lichidatorul judiciar al SC N.I. SRL solicită respingerea recursului, cu 
motivaţia că a intrat în posesia documentelor contabile şi în urma analizării acestora a apreciat că, nu 
sunt îndeplinite condiţiile privind incidenţa art.138 din Legea nr.85/2006. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse hotărârii recurate şi care 
au fost încadrate în dispoziţiile art.304 pct.9 dar şi potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă, 
văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii recursului, ca 
nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Dispoziţiile art. 138 al.3 din Legea nr. 85/2006, în vigoare la momentul pronunţării hotărârii, 
stabilesc următoarele: ”comitetul creditorilor sau creditorul care deţine mai mult de jumătate din 
valoarea tuturor creanţelor poate cere judecătorului-sindic să fie autorizat să introducă acţiunea 
prevăzută la alin. (1), dacă administratorul judiciar sau lichidatorul a omis să indice, în raportul 
său asupra cauzelor insolvenţei, persoanele culpabile de starea de insolvenţă a patrimoniului 
debitorului persoană juridică ori dacă acesta a omis să formuleze acţiunea prevăzută la alin. (1) şi 
răspunderea persoanelor la care se referă alin. (1) ameninţă să se prescrie. ” 

Aceste dispoziţii trebuie interpretate în acord cu actuala reglementare a art. 138 al.1 din Legea 
nr. 85/2006, introdusă prin OUG 173/2008 conform căruia: „În cazul în care în raportul întocmit în 
conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă 
apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, 
judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare 
de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul 
societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una 
dintre următoarele fapte:” 

Potrivit dispoziţiilor art. 138 alin.1, în vigoare la momentul pronunţării hotărârii, în principiu, 
au calitate procesuală activă pentru promovarea acţiunii în răspundere civilă administratorul sau 
lichidatorul şi doar, în subsidiar, comitetul creditorilor, cu autorizarea prealabilă a judecătorului 
sindic, condiţionat alternativ de: 

- omisiunea administratorului judiciar sau lichidatorului de a indica, în raportul său asupra 
cauzelor insolvenţei, a persoanelor culpabile de starea de insolvenţă a patrimoniului debitoarei; 

- omisiunea administratorului/lichidatorului de a formula acţiunea prevăzută la alin.1 şi 
răspunderea persoanelor la care se referă alin.1 ameninţă să se prescrie. 

În speţă, lichidatorul judiciar prin rapoartele anterioare întocmite conform art.59 din Legea 
85/2006 a învederat că, nu poate face aprecieri asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la 
apariţia stării de insolvenţă şi a persoanelor vinovate de apariţia stării de încetare de plăţi.  
 A concluzionat lichidatorul că, nu se  identifică elemente care să conducă la atragerea 
răspunderii personale patrimoniale a administratorului societăţii debitoare. 

Într-o astfel de situaţie, Curtea reţine că hotărârea judecătorului sindic este legală, cererea de 
autorizare pentru introducerea acţiunii în răspundere civilă nefiind circumscrisă condiţiilor obligatorii, 
alternative stabilite de legiuitor, nefiind deci în prezenţa unei omisiuni a lichidatorului de a indica 
cauzele insolvenţei şi persoanele culpabile ori de a formula acţiune. 
 Aşa cum rezultă din practica constantă a Curţii Constituţionale, dispoziţiile art.138 alin.3 au 
fost declarate constituţionale, chiar dacă condiţionează autorizarea comitetului de creditori de a 
introduce acţiunea de stabilire a răspunderii patrimoniale a persoanelor membre ale organelor de 
supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere, precum şi a oricăror alte persoane, de îndeplinirea 
celor două condiţii prevăzute de lege. 

S-a reţinut că, specificul procedurii a impus adoptarea unor reguli de procedură speciale, care 
derogă de la normele dreptului comun, stabilirea acestora constituind atributul exclusiv al 
legiuitorului, potrivit art. 126 alin.2 din Constituţie şi în acest context, acţiunea de stabilire a 
răspunderii patrimoniale a persoanelor prevăzute de lege, poate fi supusă anumitor condiţii restrictive 
întrucât, nu reprezintă o acţiune în sine stătătoare, ci o cerere incidentă care intervine într-un cadru 
procesual preexistent. 
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De asemenea, s-a reţinut că, aceste condiţii impuse prin art.138 alin.3 din lege sunt justificate 
şi de intenţia legiuitorului de a atribui comitetului creditorilor o calitate procesuală activă subsidiară, 
circumstanţiată de lipsa de diligenţă a titularilor acestei acţiuni, şi anume administratorul judiciar sau 
lichidatorul. 

În această materie, Curtea Constituţională a statuat că oriunde legiuitorul a condiţionat 
valorificarea unui drept de îndeplinirea anumitor cerinţe şi respectarea anumitor proceduri, nu s-a 
operat în acest fel cu intenţia de a restrânge accesul liber la justiţie, de care, în mod evident, cel 
interesat a beneficiat în cadrul termenului legal instituit, ci exclusiv pentru a instaura un climat de 
ordine, indispensabil, în vederea exercitării dreptului constituţional prevăzut de art.21, asigurând 
protecţia drepturilor şi intereselor legitime a tuturor părţilor. 

Concluzionând, cum autorizarea comitetului creditorilor sau a creditorului care deţine mai mult 
de jumătate din valoarea tuturor creanţelor, reprezintă o măsură de excepţie, pendinte de concluziile 
lichidatorului judiciar investit cu atribuţii de verificare şi evidenţiere a cauzelor apariţiei insolvenţei şi 
a persoanelor culpabile de apariţia acestei stări, iar în raportul întocmit conform art. 59 din Legea nr. 
85/2006, lichidatorul judiciar nu a identificat persoanele culpabile de apariţia stării de insolvenţă a 
debitoarei, Curtea reţine că judecătorul sindic a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor legale în 
materie când a apreciat că, nu sunt îndeplinite cerinţele legale şi a respins cererea  de autorizare. 

Pentru considerentele arătate mai sus, Curtea reţine că hotărârea tribunalului este legală, 
criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru care în 
temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 

 

21. Legea privind  procedura insolvenţei. Atragere răspundere materială a membrilor 
organelor de conducere a societăţii în temeiul art.138 lit.”c”. Răspundere civilă delictuală. 

 
       Art.138 lit.”c” – Legea nr.85/2006 

       Art.998 – art.999 Cod civil 
 

Decizia civilă nr. 1800/COM/14.10.2010 
Dosar nr. 3340/118/2009 

 
Creditoarea DGFP CONSTANŢA a solicitat ca prin hotărârea judecătorească să se dispună 

obligarea pârâtei D.C. la plata pasivului societar în cuantum de 218.599 lei, în calitatea sa de 
administrator statutar al societăţii SC R.F. SRL. 
 Motivând acţiunea, creditoarea învederează în esenţă că, administratorul se face vinovat de 
fapta prevăzută de art.138 lit.c din Legea nr.85/2006, întrucât, a dispus în interes personal 
continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi. 
 Apreciind că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, creditoarea a arătat că, 
debitoarea nu a făcut demersuri pentru înregistrarea bilanţurilor financiar-contabile aferente anului 
2008 la organul fiscal teritorial, ori acest aspect întruneşte elementele constitutive ale ipotezei lit.c a 
art.138 din Legea nr.85/2006. 
 Se învederează că, procedând în această manieră, nu s-a putut permite reflectarea datelor 
privind activitatea societăţii şi situaţia la zi a patrimoniului acesteia, încălcându-se, atât disp. Legii 
nr.82/1991, cât şi disp. art.73 din Legea nr.31/1990. 
 Deşi legal citată, pârâta D.C. nu şi-a exprimat poziţia procesuală. 
 Examinând acţiunea dedusă judecăţii, Tribunalul Constanţa – Secţia comercială – judecătorul 
sindic pronunţă Încheierea nr.2221/COM/19.04.2010, apreciind că, cererea nu are caracter fondat, 
urmând a fi respinsă ca atare, pentru următoarele considerente, în esenţă: 
 Potrivit concluziilor raportului care analizează cauzele şi persoanele responsabile de starea de 
încetare de plăţi, lichidatorul judiciar enumeră cauze obiective de intrare a societăţii în procedura 
falimentului determinate de o scădere accentuată a producţiei în industria textilă, care a avut o 
influenţă semnificativă asupra declinului său financiar. 
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Reţine instanţa că, lichidatorul judiciar în raportul de analiză a cauzelor ajungerii societăţii în 
încetare de plăţi, a arătat că au fost depuse înscrisurile reglementate de art.28 din Legea nr.85/2006, 
opinând că nu sunt îndeplinite condiţiile antrenării răspunderii civile delictuale. 

În raport de cererea creditoarei, deşi se menţionează că administratorul statutar nu a făcut 
demersuri pentru înregistrarea bilanţurilor contabile ale anului 2008, reclamanta invocă săvârşirea 
faptei reglementată de art.138 lit.c din legea în materie. 
 În atare condiţii, arată instanţa de fond că fapta de a nu organiza şi conduce activitatea în 
conformitate cu art.1 din Legea nr.82/1991, aşa cum pretinde creditoarea, pretinsa încălcare a disp. 
art.73 din Legea nr.31/1990 se circumscrie ipotezei lit.d a art.138 şi nicidecum lit. c. 
 Se mai reţine că lit.c a art.138 presupune şi un element intenţional, în sensul că a dispus în 
interes personal, continuarea unei activităţi, ori nu rezultă acest aspect din datele spetei.  

Astfel, din nici o probă nu rezultă că, debitoarea prin organul său de conducere a derulat o 
activitate comercială riscantă care a atras insolvenţa debitoarei, cu alte cuvinte nu este probată 
activitatea în folosul propriu al pârâtei, situaţie de fapt urmare căreia se respinge ca nefondată cererea 
de antrenare a răspunderii materiale a administratorului debitoarei. 

Împotriva Încheierii nr.2221/19.04.2010 a declarat în termen legal recurs creditorul DGFP 
CONSTANŢA, cu indicarea temeiului de drept prev.de art.12 al.1 din Legea nr.85/2006, art.299 - 
art.316 Cod pr.civilă şi cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

- în mod greşit judecătorul sindic a reţinut că cererea privind atragerea răspunderii personale 
mu are un caracter legal, în condiţiile în care lichidatorul judiciar a menţionat în raportul 
privind cauzele şi împrejurările care au generat starea de insolvenţă a debitoarei că, aceasta 
a continuat să desfăşoare o activitate neprofitabilă în condiţiile în care, pe piaţă exista o 
scădere accentuată a producţiei în domeniul de activitate în care funcţiona şi SC R.F. SRL; 

- fostul administrator, deşi societatea înregistra sume semnificative datorate către bugetul de 
stat, nu a urmărit prin nici o modalitate reducerea sau stoparea acestora. 

Solicită admiterea recursului, cu consecinţa admiterii cererii astfel cum a fost formulată, în 
sensul atragerii răspunderii personale a intimatei pârâte D.C. 

Recursul este nefondat, urmând a fi respins, conform art.312 Cod pr.civilă, apreciază 
Curtea, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Prin Sentinţa civilă nr.3785/COM/18.05.2009., Tribunalul Constanţa – Secţia comercială, 
judecătorul sindic, a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei, împotriva 
debitoarei SC R.F. SRL. 

La data de 14.09.2009 lichidatorul judiciar a înţeles a depune la dosarul cauzei raportul asupra 
cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, în care 
concluzionează că nu poate aprecia asupra cauzelor apariţiei stării de insolvenţă, fapt pentru care la 
data de 25.09.2009 recurenta deduce judecăţii cererea având ca obiect autorizare introducere 
acţiune privind antrenarea răspunderii personale patrimoniale a membrilor organelor de 
conducere ai societăţii. 

Prin Încheierea nr.5674/COM/05.10.2009 judecătorul sindic admite cererea, dispunând în 
temeiul art.138 al.3 din Legea nr.85/2006, autorizarea comitetului creditorilor să introducă 
acţiunea prev. de art.138 al.1 din lege. 

Urmare autorizării, la data de 30.10.2009 recurenta DGFP înţelege a chema în judecată pe 
administratorul statutar al societăţii – numita D.C. -, pentru ca, în calitatea sus-menţionată, să 
răspundă material şi cu averea personală pentru faptele ce atrag această răspundere astfel cum sunt 
prevăzute în conţinutul disp.art.138 al.1 lit.”c” din Legea nr.85/2006, în vederea plăţii creanţei totale 
înregistrată în valoare de 218.599 lei. 

În aceste condiţii, lichidatorul judiciar întocmeşte şi depune la dosarul cauzei Raportul 
privind actele şi operaţiunile efectuate de către lichidatorul judiciar al debitoarei SC R.F. SRL 
în perioada 14.09.2009 – 23.11.2009, după care, se depune cel ce priveşte perioada 24.11.2009 – 
22.02.2010, pentru ca, prin completările aduse acestor rapoarte să fi concluzionat la Cap.II din 
„Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei” 
în sensul că, declinul financiar se datorează scăderii accentuate a producţiei din industria textilă 
şi astfel, în speţă, nu sunt întrunite dispoziţiile cuprinse în art.138 din Legea nr.85/2006. 
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În atare situaţie, Curtea apreciază că acţiunea dedusă judecăţii a fost în mod legal şi temeinic 
respinsă de către instanţa de fond deoarece, răspunderea membrilor organelor de conducere ale unei 
societăţi comerciale supuse procedurii prevăzute de Legea nr.85/2006 este o răspundere civilă 
delictuală, care presupune îndeplinirea cumulativă a celor 4 condiţii generale ale răspunderii şi 
anume: 

- existenţa prejudiciului; 
- existenţa unei fapte ilicite; 
- raportul de cauzalitate între prejudiciu şi fapta ilicită; 
- existenţa vinovăţiei celui ce a cauzat prejudiciul. 
Pe de altă parte, această acţiune are un dublu temei de fapt şi anume, atât starea de 

insolvenţă a debitoarei, cât şi săvârşirea uneia din faptele expres prevăzute de art.138 din Legea 
nr.85/2006, iar natura juridică a răspunderii membrilor organelor de conducere ale debitoarei este 
o răspundere contractuală sau delictuală, în funcţie de izvorul obligaţiei încălcate. 

Astfel, potrivit art.138 al.1 din Legea nr.85/2006 „În cazul în care în raportul întocmit în 
conformitate cu disp.art.59 al.1 sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de 
insolvenţă a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic 
poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie 
suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de 
orice altă persoană care a cauzat  starea de insolvenţă a debitorului, prin una din următoarele fapte: 

a) …… 
b) …. 
c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, înb mod vădit persoana 

juridică la încetarea de plăţi; 
d) au ţinut o  contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut 

contabilitatea în conformitate cu legea…”. 
Cu alte cuvinte, membrii organelor de conducere răspund numai dacă au săvârşit în cadrul 

mandatului lor faptele prevăzute de lege, care au cauzat insolvenţa debitorului, cu menţiunea că fiind 
o răspundere delictuală, reclamanta/recurentul are obligaţia conform art.1169 Cod civil să 
dovedească întrunirea cumulativă a condiţiilor reglementate de art.998 – art.999 Cod civil, 
respectiv existenţa faptei prevăzute de art.138 lit.”c” din Legea nr.85/2006.  

Probatoriul administrat în cauză face dovada, astfel cum a reţinut legal şi instanţa de fond că, 
administratorul debitoarei nu a dispus în interes personal continuarea unei activităţi ori că, ar fi derulat 
activităţi comerciale riscante ce au atras insolvenţa societăţii, ştiut fiind că intenţia/vinovăţia nu este 
prezumată, ci trebuie dovedită. 

Simpla invocare a dispoziţiilor art.138 lit.”c” din Legea nr.85/2006 nu conduce automat la 
atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere, în situaţia în care nu s-a făcut dovada 
întrunirii cumulative a condiţiilor pentru atragerea răspunderii civile delictuale comerciale pentru 
fapta proprie. 

În acest sens, comportamentul faptelor administratorului (sau persoanelor asimilate), şi care a 
fost apreciat în final ca o lipsă de pricepere în conducerea societăţii, fără a dovedi intenţia de fraudare 
a interesului creditorilor, nu poate constitui temeiul admiterii cererii creditoarei, cum de altfel, nici 
scăderea accentuată a producţiei nu poate constitui temeiul admiterii cererii creditoarei, în 
contextul în care industria textilă în ansamblul său  se află în declin. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi disp.art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii 
recursului, ca nefondat. 

22. Legea privind  procedura insolvenţei. Cerere administrator judiciar desemnat 
privind anularea contractelor de vânzare-cumpărare perfectate de debitoare. 

 
                              Art.80 al.1 lit.”d” şi lit.”c”, al.2 lit.”e” – Legea nr.85/2006 

 

Decizia civilă nr. 2047/COM/24.11.2010 
Dosar nr. 8793.1/118/2008 



 62

          Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub 
nr.941/118/2009, reclamanta G.I. SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC M.E. 
SRL, în insolvenţă, a solicitat judecătorului sindic, în temeiul art.80 al.1 lit. b din Legea nr.85/2006, în 
contradictoriu cu pârâţii D.I.M. şi SC M.E. SRL prin curator special P.I., să dispună anularea 
contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr.561/1.04.2008, nr.562/1.04.2008 şi 
nr.563/1.04.2008 la BNP M.L., încheiate între SC M.E. SRL - în calitate de vânzător şi  D.I.M. - în 
calitate de cumpărător, cu consecinţa întoarcerii în patrimoniul debitoarei a imobilelor ce au făcut 
obiectul contractelor de vânzare cumpărare, respectiv: apartamentul M2 situat în Constanţa, str. C. 
nr.14, in suprafaţă de 23,96 mp, identificat cu nr. cadastral 283-C1/B-UM2; apartamentul M4 situat în 
Năvodari, str. P. - mansardă, în suprafaţă de 34,39 mp, identificat cu nr. cadastral 24-C1/D-UM4 şi 
apartamentul M2 situat în Năvodari, str. R. nr.14 - mansardă, în suprafaţă de 34,39 mp, identificat cu 
nr. cadastral 297-C1/C-UM4. 

În motivarea acţiunii, s-a arătat că prin sentinţa civilă nr. 1842/COM/26.06.2008, pronunţată 
de Tribunalului Constanţa în dosarul nr. 2542/118/2008, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei 
faţă de debitoarea SC M.E. SRL, fiind desemnat administrator judiciar G.I. SPRL.  

În urma verificării evidenţei financiar contabile a debitoarei, administratorul judiciar a 
constatat că la data de 1.04.2008 au  fost încheiate 3 contracte de vânzare cumpărare autentificate sub 
nr. 561, nr. 562 şi nr.563 la BNP M.L., prin care SC M.E. SRL, reprezentată prin asociat şi 
administrator C.V., a înstrăinat către pârâtul D.I.M. 3 imobile, respectiv: apartamentul M2 situat în 
Constanţa, str. C. nr.14, în suprafaţă de 23,96 mp, identificat cu nr. cadastral 283-C1/B-UM2 la preţul 
de 18.000 euro, apartamentul M4 situat în Năvodari, str. P. - mansardă, în suprafaţă de 34,39 mp, 
identificat cu nr. cadastral 24-C1/D-UM4 la preţul de 16.500 euro şi apartamentul M2 situat în 
Năvodari, str. R. nr.14 - mansardă, în suprafaţă de 34,39 mp, identificat cu nr. cadastral 297-C1/C-
UM4 la preţul de 21.000 euro. 

Din analiza documentelor predate de debitoare administratorului judiciar la intrarea în 
funcţie s-a constatat că preţul pentru achiziţionarea apartamentelor nu a fost plătit aşa cum se 
stipulează în cele trei acte de înstrăinare, plăţile nefiind evidenţiate în contabilitatea debitoarei; nu s-au 
emis facturi pentru încasarea preţului şi nu s-au emis chitanţe de plată, iar sumele nu se regăsesc 
încasate faptic în casierie. 

Totodată, din analiza altor contracte de vânzare cumpărare încheiate de debitoare, în calitate 
de vânzător, în aceeaşi perioadă, cu terţi cumpărători având drept obiect apartamente similare reiese că 
preţul de vânzare este cu mult mai mic, aproape de jumătate, decât cel oferit pârâtului D.I.M., preţul 
pe mp fiind cu mult sub preţul de piaţă, inclusiv faţă de preţul obţinut de debitoare din alte tranzacţii. 

Administratorul judiciar a exemplificat şi a anexat la dosarul cauzei alte 3 contracte de  
vânzare cumpărare încheiate de debitoare la data de 24.05.2007, 7.03.2008, 22.10.2007, 
concluzionând că actele de vânzare cumpărare în litigiu au fost încheiate în mod fraudulos, intrând sub 
incidenţa dispoziţiilor art.80 alin.1 lit. b şi d din Legea nr.85/2006 .  

Reaua credinţă  a părţilor şi intenţia lor de a sustrage imobilelor de la o eventuală urmărire de 
către creditori reiese din faptul că valoarea imobilelor, stabilită prin contract, este vădit inferioară 
preţului de piaţă al acestora  şi chiar preţului obţinut din vânzarea unor imobilele similare în acelaşi 
interval de timp. Totodată, între prestaţiile reciproce ale părţilor este o disproporţie vădită, în 
defavoarea debitoarei SC M.E. SRL, părţile urmărind să sustragă bunurile de la o eventuală executare 
silită, diminuând astfel dreptul de gaj general al creditorilor, iar preţul nu a fost niciodată plătit. 

  În drept, au fost inovate disp. art.80 al. 1 lit. b, art.83, 77 şi 85 din Legea nr.85/2006 . 
            Prin sentinţa civilă nr.1229/18.02.2010 judecătorul sindic a admis acţiunea, în temeiul art. 80 
al.1 lit.b din Legea nr. 85/2006 a dispus anularea contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub 
nr.561/1.04.2008, nr.562/1.04.2008 şi nr.563/1.04.2008 la BNP M.L., încheiate între SC M.E. SRL – 
în calitate  de vânzător şi D.I.M. – în calitate de cumpărător şi a obligat pe pârâtul D.I.M. să restituie 
debitoarei SC M.E. SRL, în insolvenţă, reprezentată prin administrator judiciar G.I. SRL imobilele ce 
au făcut obiectul înstrăinării, respectiv: apartamentul M2 situat în Constanţa, str. C. nr. 14, în 
suprafaţă de 23,96 mp identificat cu nr. cadastral 283- C1/B-UM2; apartamentul M4 situat în 
Năvodari, str. P. – mansardă, în suprafaţă de 34,39 mp, identificat cu nr. cadastral 24- C1/D-UM4 şi 
apartamentul M2 situat în Năvodari, str. R. nr.14, - mansardă, în suprafaţă de 34,39 mp, identificat cu 
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nr. cadastral 297-C1/C-UM4 şi a dispus comunicarea hotărârii către OCPI Constanţa în vederea 
notării în Cartea Funciară. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că în cauză sunt îndeplinite 
condiţiile art.80 alin.1 lit. b, c şi alin.2 lit.e  din Legea nr.85/2006.  
           Astfel, intenţia tuturor părţilor implicate de a sustrage imobilele de la urmăririle silite pornite 
de către creditorii debitoarei reiese din faptul că apartamentele au fost înstrăinate către persoana care a 
coordonat activitatea de construire a mansardelor aparţinând SC M.E. SRL, valoarea imobilelor, 
stabilită prin contracte, este vădit inferioară preţului de piaţă al acestora şi preţului obţinut de 
debitoare din înstrăinări către terţi, în aceeaşi perioadă de timp, iar preţul nu a fost niciodată plătit. 

Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs pârâtul D.I.M. care a criticat soluţia 
judecătorului sindic ca fiind nelegală şi netemeinică. 

 A susţinut recurentul că prin hotărârea pronunţată instanţa a admis cererea, însă s-a pronunţat 
şi în temeiul art.80 lit.c, deşi reclamanta nu a solicitat acest lucru. Astfel, din considerentele hotărârii 
atacate rezultă cu certitudine faptul că instanţa a dispus anularea contractelor de vânzare cumpărare 
având în vedere prevederile art.80 lit.c din Legea nr.85/2006 în sensul că a constatat că există o rea 
credinţă a părţilor semnatare ale contractelor de vânzare cumpărare prin aceea ca au stabilit o valoarea 
de vânzare a acestor imobile mult sub preţul de piaţă. 
Fata de aceste considerente, precizez următoarele: 

 Ori, potrivit prevederilor art.80 lit.b din Legea nr.85/2006, intră în categoria operaţiunilor 
comerciale anulabile în cadrul procedurii insolvenţei actele juridice patrimoniale oneroase şi 
comutative efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, în care debitorul execută o prestaţie 
de o valoare disproporţionat mai mare faţă de valoarea primită. 

Actele vizate de acest text legal trebuie să fie acte cu caracter comutativ şi lezionare. Astfel, nu 
pot fi anulate orice acte în care disproporţia între contraprestaţii este lipsită de echivalenţă. 

Din actele existente la dosarul cauzei rezultă că intimata-reclamantă a motivat existenţa unei 
disproporţii vădite între prestaţia vânzătoarei şi preţul primit prin aceea că a depistat alte acte de 
vânzare cumpărare încheiate de vânzătoare pentru imobile similare, dar având preţuri mult mai mari. 

În opinia recurentului, instanţa a omis un element esenţial ce trebuia avut în vedere la 
momentul aprecierii preţului prin metoda comparaţiei şi anume existenţa crizei financiare care a 
afectat majoritatea tranzacţiilor imobiliare, fiind de notorietate că, dacă în 2007 preţurile imobilelor 
din România erau unele dintre cele mai ridicate din Europa de Est, odată cu instalarea crizei financiare 
în România, pe piaţa imobiliară, piaţă întreţinută în marea majoritate de curente speculative, a apărut 
panica şi rezerva de a achiziţiona alte bunuri imobile. 

Astfel, preturile imobilelor la nivelul anului 2008 au fost cu 20-30% ba chiar şi cu 50% mai 
mici decât cele din 2007. 

 Susţine recurentul că, în condiţiile în care textul legal invocat de către intimata reclamantă 
stipulează că nu orice disproporţie între contraprestaţii conduce la admiterea unei astfel de acţiuni, ci 
numai una vădită, era imperios necesară producerea în faţa instanţei a unor probe certe din care să 
reiasă că aceste imobile au fost tranzacţionate sub preţul pieţei, lucru ce nu s-a întâmplat (eventual 
consultarea unor oferte de la agenţii imobiliare sau părerea unui expert evaluator ANEVAR) 

Solicită ca instanţa să aibă în vedere faptul că este vorba de apartamente provenite din 
mansardarea unor blocuri vechi, imobile construite cu materiale uşoare cu izolaţii termice de altă 
natură decât structura imobilului pe care s-au construit, imobile amplasate la ultimul etaj al blocurilor, 
fără lift, astfel că este cert faptul că preţul unor astfel de imobile este unul mai mic în general faţă de 
alte imobile cu suprafeţe similare. 

În ceea ce priveşte susţinerea că preţul nu s-a plătit, recurentul arată că situaţia trebuie 
delimitată de situaţia prevăzută de art.80 al.2 din Legea nr.85/2006, motiv ce conduce la rezoluţiunea 
contractului de vânzare cumpărare, potrivit dreptului comun. 

Referitor la aceste aspecte, consideră că apărarea este nefondată, deoarece aşa după cum însuşi 
notarul a consemnat în cuprinsul actelor autentice, preţul a fost plătit, plata fiind făcută prin viramente 
bancare, iar situaţia neîntocmirii sau neregăsirii documentelor financiar contabile aferente tranzacţiei 
în arhiva societăţii vânzătoare nu este imputabilă pârâtului. 

Referitor la buna credinţa a părţilor contractante, arată că, potrivit art.1899 al.2 Cod civil, buna 
credinţă se presupune totdeauna, sarcina probei căzând asupra celui ce alege reaua credinţă. Aplicând 
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acest principiu de drept, instanţa de fond ar fi trebuit să constate că nu era suficient ca intimata-
reclamantă să afirme că părţile co-contractante au fost ambele de rea credinţă la momentul 
tranzacţionării, ci trebuia să producă şi probe în acest sens. 

Recurentul consideră că se impune menţinerea contractelor de vânzare cumpărare prin 
aplicarea principiului error communis facit jus. 
 În drept, au fost invocate dispoziţiile art.304/1 Cod procedură civilă. 
          Intimatul lichidator judiciar, prin consilier juridic şi prin note scrise, a solicitat respingerea 
recursului ca nefundat, reluând apărările formulate în faţa primei instanţe. 
         Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 
         Astfel, temeiul juridic invocat de lichidatorul judiciar pentru anularea contractelor de vânzare 
încheiate de debitoare cu recurentul pârât D.I.M. este art.80 alin.1 lit.b din Legea nr.85/2006, potrivit 
cu care, „Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic 
acţiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru 
restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de 
debitor prin următoarele acte: 
        b) operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în 
cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;”. 
         În cauză, reclamantul a făcut dovada că preţul stabilit în fiecare contract de vânzare cumpărare 
este vădit inferior preţului de piaţă, preţ practicat de altfel de acelaşi vânzător în relaţiile contractuale 
cu alţi cumpărători.  
          Deşi recurentul a susţinut că disproporţia de preţ nu poate fi considerată vădită, calculul efectuat 
de lichidator a demonstrat că cele trei apartamente au fost vândute către recurent la aproape jumătate 
din valoarea stabilită de vânzător în alte contracte de vânzare cumpărare, contracte ce au vizat 
apartamente asemănătoare ca suprafaţă şi aşezare. 
          Totodată, împrejurarea că preţurile stabilite în contractele de vânzare cumpărare nu au fost 
achitate de către cumpărător dovedeşte în mod clar că, în realitate, nu a existat o echivalenţă a 
prestaţiilor, situaţie ce a prejudiciat în mod grav patrimoniul societăţii, cu efect direct şi asupra 
posibilităţii creditorilor de satisfacere a propriilor creanţe.  
           Recurentul a afirmat că plata preţului s-a făcut prin virament bancar, aspect ce rezultă din 
contractele autentice de vânzare cumpărare, iar neevidenţierea plăţii în contabilitatea firmei nu îi poate 
fi imputată. Curtea constată că notarul a menţionat în actul autentic doar faptul că părţile au declarat 
că preţul a fost achitat înainte de autentificarea şi semnarea contractului, fără a face referiri la 
modalitatea de plată sau la împrejurarea că a asistat personal la predarea banilor, ori actul autentic face 
dovada doar cu privire la constatările personale ale notarului şi nu cu privire la veridicitatea 
declaraţiilor părţilor. 
          De asemenea, chiar dacă nu i se poate imputa recurentului cumpărător lipsa înscrierilor 
contabile ale societăţii vânzătoare, totuşi lipsa dovezilor contabile se coroborează cu lipsa oricăror 
dovezi din partea recurentului privind efectuarea plăţilor invocate, astfel că nu se pot aprecia ca reale 
susţinerile recurentului în acest sens. 
          Faţă de cele arătate, Curtea consideră că actele de vânzare cumpărare sunt anulabile în condiţiile 
art.80 alin.1 lit. b din Legea nr.85/2006, astfel că nu se mai impune analizarea bunei sau relei credinţe 
a recurentului cumpărător la momentul încheierii contractelor de vânzare cumpărare, respectiv intenţia 
părţilor implicate de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel 
drepturile.  De aceea, împrejurarea că prima instanţă a avut în vedere şi disp. art.80 alin.1 lit. c din 
legea nr.85/2006, temei ce nu a fost invocat de reclamant, nu este de natură a conduce la schimbarea 
soluţiei pronunţate.  
           Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurent sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 
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23. Legea privind procedura insolvenţei. Cerere comitet creditor pentru autorizare 
introducere acţiune privind antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor culpabile de 
starea de insolvenţă a debitorului. 

 
                                              Art.138 alin.3 – Legea nr.85/2006  

 

Decizia civilă nr. 1906/COM/27.10.2010 
Dosar nr. 3561.1/36/2006 

 
 Prin încheierea nr. 2806/06.05.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a admis cererea 

formulată de creditoarea D.G.F.P. Constanţa şi s-a dispus autorizarea creditoarei D.G.F.P. Constanţa 
să introducă acţiunea prevăzută de art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. 

Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că faţă de dispoziţiile art.138 al.3 din 
Legea nr. 85/2006, având în vedere că lichidatorul judiciar nu a formulat cererea de antrenare a 
răspunderii persoanelor responsabile, iar creditoarea D.G.F.P. Constanţa  este unicul creditor înscris în 
tabelul definitiv consolidat cu o creanţă de 958 lei, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de articolul 
menţionat astfel încât a admis cererea şi a autorizat creditoarea D.G.F.P. CONSTANŢA  să introducă 
această acţiune. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs debitoarea SC Z.M. Nisipari prin lichidator 
V.V.I., care a criticat-o ca fiind nelegală motivat de faptul că hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea 
dispoziţiilor art. 138 alin.3 care prevăd în mod expres că, autorizarea comitetului creditorilor sau a 
creditorului majoritar intervine numai în situaţia în care „lichidatorul judiciar a omis să indice în 
raportul său asupra cauzelor insolvenţei, persoanele culpabile de starea de insolvenţă a 
patrimoniului debitorului persoană judiciară…” 

Ori, aşa cum rezultă din considerentele hotărârii instanţa a reţinut că lichidatorul judiciar a 
învederat că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, precum şi faptul că 
în raportul final lichidatorul a specificat în mod expres că nu au fost identificate acte sau activităţi 
frauduloase. 
 După cum se poate observa din raportul final întocmit de lichidator, prin care se reiterează 
cauzele care au condus la stare de insolvenţă, detaliate în raportul asupra cauzelor înregistrat la dosar 
în data de 06.03.2006. 

Mai arată lichidatorul judiciar că a constatat că debitoarea a ţinut evidenţa contabilă conform 
normelor legale şi nu au fost identificate acte sau operaţiuni care să intre sub incidenţa art. 138 din 
Legea insolvenţei. 

Având în vedere că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile reglementate prin art. 138 alin.3 din 
Legea nr. 85/2006, solicită admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii recurate cu consecinţa 
respingerii cererii de autorizare formulată de creditoarea DGFP Constanţa. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct.9 raportat la art. 304 ind.1 Cod pr.civilă. 
Intimata creditoare legal citată nu a formulat apărări în cauză şi nu a depus la dosar 

întâmpinare. 
Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii şi care au fost încadrate în 

dispoziţiile art.304 pct.9 dar şi potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă Curtea constată că 
este nefondat pentru următoarele considerente: 

Este real că la data formulării de către creditoare a cererii de autorizare dispoziţiile art.138 al.3 
stabileau că „Comitetul creditorilor poate cere judecătorului-sindic să fie autorizat să introducă 
acţiunea prevăzută la alin. (1), dacă administratorul judiciar sau lichidatorul a omis să indice, în 
raportul său asupra cauzelor insolvenţei, persoanele culpabile de starea de insolvenţă a 
patrimoniului debitorului persoană juridică ori dacă acesta a omis să formuleze acţiunea prevăzută 
la alin. (1) şi răspunderea persoanelor la care se referă alin. (1) ameninţă să se prescrie. 

Potrivit dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, în vigoare la momentul introducerii 
cererii, în principiu, aveau calitate procesuală activă pentru promovarea acţiunii în răspundere 
civilă administratorul sau lichidatorul şi doar, în subsidiar, comitetul creditorilor, cu autorizarea 
prealabilă a judecătorului sindic, condiţionat alternativ de: 
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- omisiunea administratorului judiciar sau lichidatorului de a indica, în raportul său asupra 
cauzelor insolvenţei, a persoanelor culpabile de starea de insolvenţă a patrimoniului debitoarei; 

- omisiunea administratorului/lichidatorului de a formula acţiunea prevăzută la alin.1 şi 
răspunderea persoanelor la care se referă alin.1 ameninţă să se prescrie. 

În speţă, DGFP Constanţa, în calitate de creditor majoritar, a formulat cerere de autorizare în 
vederea formulării cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului debitoarei. 

În raportul final depus la dosar la data de 03.05.2010, lichidatorul judiciar al debitoarei a arătat 
că  din analiza documentelor ce i-au fost puse la dispoziţie s-a constatat că debitoarea a ţinut evidenţa 
contabilă conform normelor legale şi nu au fost identificate acte sau operaţiuni care să intre sub 
incidenţa art. 138 din Legea nr. 85/2006 şi apreciază că starea de insolvenţă a fost generată în 
principal de declinul activităţii agricole care nu a mai putut fi continuată din lipsa capacităţilor de 
producţie, care de altfel nu i-au permis adaptarea la altă activitate rentabilă şi solicitată de piaţă, astfel 
încât nu înţelege să formuleze acţiunea prevăzută de art. 138 din Legea nr. 85/2006. 

Din această perspectivă hotărârea judecătorului sindic ar părea nelegală, numai că la data de 
21.07.2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.505,  Legea nr.169 de modificare a 
Legii nr.85/2006. 

Potrivit acestui nou act normativ art.138 al.3 din Legea nr. 85/2006 a fost modificat 
semnificativ, având următorul conţinut: 

„ Dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile 
de starea de insolvenţă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acţiunea 
prevăzută la alin. (1), aceasta poate fi introdusă de preşedintele comitetului creditorilor în urma 
hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor 
desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea, poate introduce această acţiune, în aceleaşi 
condiţii, creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală. 

Din interpretarea noii formulări a textului art.138 al.3 din Legea nr. 85/2006 rezultă că 
legiuitorul a înţeles să elimine procedura prealabilă de autorizare dată de judecătorul sindic, lărgind în 
schimb sfera persoanelor care pot formula direct cerere de antrenare a răspunderii membrilor 
organelor de conducere, respectiv preşedintele comitetului creditorilor, de un creditor desemnat de 
adunarea creditorilor dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, creditorul care deţine mai mult de 
50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală. 

De asemenea, s-au modificat şi condiţiile în care cererea de de antrenare a răspunderii poate fi 
formulată, respectiv : „dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul nu a indicat persoanele 
culpabile de starea de insolvenţă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acţiunea 
prevăzută la alin. (1).” 

Curtea constată că faţă de noile modificări aduse art.138 al.3 din Legea nr. 85/2006, care sunt 
mai favorabile creditorilor, formularea cererii de antrenare a răspunderii membrilor de conducere a 
debitoarei, în condiţiile legii, nu mai este condiţionată de autorizarea prealabilă a judecătorului sindic, 
sens în care din această perspectivă criticile aduse de recurentă sunt neîntemeiate. 

Concluzionând, Curtea reţine că hotărârea tribunalului este legală, criticile aduse de recurentă 
nefiind de natură a atrage modificarea acesteia motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de 
procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 

24. Legea privind  procedura insolvenţei. Cerere creditoare având ca obiect ridicarea 
dreptului de administrare al administratorului statutar al debitoarei. Lipsa convocării la 
şedinţa adunării creditorilor. 

 
                                                            Art.47, art.95, art.98 – Legea nr.85/2006 

 

Decizia civilă nr. 1929/COM/27.10.2010 
Dosar nr. 1994/118/2009 

 
Prin Sentinţa civilă nr.2322/COM/20.04.2010 Tribunalul Constanţa, prin judecător sindic, a 

respins ca nefondată cererea creditoarei Banca C.C. S.A. de ridicare a dreptului de administrare al 
administratorului statutar B.M. al debitoarei S.C. B.A. S.R.L. 
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 În temeiul art.98 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, a admis planul de reorganizare a activităţii 
debitoarei propus de administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă I.D. 
 În temeiul art.99 din Legea nr. 85/2006, a dispus convocarea adunării creditorilor şi a 
debitorului de către administratorul judiciar pentru data de 11.05.2010, ora 12, la sediul 
administratorului judiciar, în vederea supunerii planului propus de administratorul judiciar la vot. 

A dispus ca administratorul judiciar să publice în Buletinul procedurilor de insolvenţă un anunţ 
referitor la propunerea planului cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va vota cu privire la 
plan şi a faptului că este posibilă votarea prin corespondenţă (prin scrisoare semnată de creditor, sau 
înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, 
bazată pe un certificat valabil, ce pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru 
exprimarea votului, administratorului judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului), precum 
şi a datei de confirmare a planului şi a fixat termen de judecată pentru confirmarea planului la data de 
17.05.2010, ora 8.30. 

Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a reţinut următoarele: 
Asupra cererii de ridicare a dreptului de administrare al debitoarei, a reţinut că prin cererea 

formulată oral la data de 01.02.2010, creditoarea Banca C.C. S.A. a solicitat în temeiul art.47 alin.54 
din Legea nr.85/2006 ridicarea dreptului de administrare al administratorului statutar B.M. 

Având în vedere că din rapoartele de activitate întocmite de administratorul judiciar nu rezultă 
că sunt îndeplinite condiţiile menţionate de textul anterior citat (pierderile continue din averea 
debitoarei sau lipsa probabilităţii de realizare a unui plan raţional de activitate), se constată că este 
neîntemeiată cererea creditoarei cu atât mai mult cu cât debitoarea, conform art.47 alin. 1 din Legea 
nr. 85/2006, şi-a declarat intenţia de reorganizare. 

 Faptul că administratorul are datorii către societate, această situaţie urmează să fie soluţionată 
de administratorul judiciar prin formularea cererii de chemare în judecată sau începerea procedurii de 
executare silită.  

 Asupra aprobării planului de reorganizare, a constatat că prin cererea de deschidere a 
procedurii insolvenţei, debitoarea şi-a declarat intenţia de reorganizare. 

La data de 22.01.2010 s-a depus de către administratorul judiciar Cabinet Individual de 
Insolvenţă I.D. tabelul definitiv al creanţelor debitoarei şi planul de reorganizare care a fost comunicat 
către creditori, debitoare şi administratorul special. 

Analizând planul de reorganizare depus de către administratorul judiciar, judecătorul sindic a 
constatat că acesta cuprinde menţiunile obligatorii prevăzute de art.95 din Legea nr. 85/2006 şi este 
formulat în termenul prevăzut de art.94 din aceeaşi lege. Astfel, acest plan cuprinde programul de 
plată a creanţelor, situaţia veniturilor lunare şi a cheltuielilor lunare, totalul creanţelor şi modul de 
plată a acestora. 

Fiind îndeplinite condiţiile legale referitoare la persoana care poate propune un plan de 
reorganizare, termenul în care acesta poate fi propus şi menţiunile obligatorii ale acestuia iar 
administratorul judiciar a precizat prin rapoartele lunare că există posibilitatea de realizare a acestuia, 
instanţa, conform art.98 din legea nr. 85/2006, a fost admis planul de reorganizare urmând ca acesta să 
fie supus spre votare adunării creditorilor. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea SC V.R. SA, criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte:  

1) Textul planului de reorganizare admis de către instanţa nu cuprinde nici o referire in raport 
de dispoziţiile art.95. 

2) Nu este un plan de reorganizare viabil, ci este un proiect nefondat atât din punct de vedere 
economic cât si juridic;  

3) Încălcarea principiului consacrat in art.2 din Legea nr.85/2006 al „caracterului colectiv" al 
procedurii insolventei, in sensul satisfacerii intereselor creditorilor fără discriminări. Ordinea stabilită 
in cadrul graficului de plată nu este conformă cu principiul sus enunţat având in vedere că intr-o primă 
etapă anumite creanţe sunt stabilite la plata cu preferinţă, or o astfel de preferinţă stabileşte legea cu 
stricta aplicabilitate pentru procedura falimentului (momentul valorificării bunurilor din patrimoniul 
debitorului). 
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Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurent şi care au fost 
încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9,  dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din Codul de 
procedură civilă Curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente: 

În conformitate cu dispoziţiile  art. 98 din Legea nr.  85/2006, în vigoare la momentul 
soluţionării cauzei: 
     (1) Câte o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa tribunalului şi la oficiul registrului 
comerţului sau, după caz, la registrul societăţilor agricole şi va fi comunicată debitorului, prin 
administratorul special, administratorului judiciar şi comitetului creditorilor. 
     (2) Judecătorul-sindic va convoca o şedinţă, în termen de 20 de zile de la înregistrarea 
planului la tribunal, la care vor fi citaţi cei care au propus planul şi persoanele menţionate la alin. 
(1) şi în care planul va fi admis sau respins de judecătorul-sindic, după audierea persoanelor citate. 
     (3) Judecătorul-sindic va putea admite un plan propus de părţile legal îndreptăţite, care 
conţine toate informaţiile prevăzute de prezenta lege. Judecătorul-sindic poate să ceară unui 
practician în insolvenţă să îşi exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului, înainte de 
admiterea lui. 

În speţă, planul de reorganizare a fost depus la data de 22.01.2010 de către administratorul 
judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă I.D., fiind comunicat către creditori, debitoare şi 
administratorul special. 

Faţă de dispoziţiile  legale mai sus citate rezultă că înainte de operaţiunea votării planului, 
legea prevedea obligativitatea respectării anumitor cerinţe, procedura aprobării planului debutând cu 
formalităţile comunicării acestuia persoanelor prevăzute de lege, depunerii lui la grefa tribunalului şi 
la registrul comerţului sau al societăţilor agricole, după caz. 

A doua cerinţă se referă la convocarea şedinţei de admitere sau de respingere a planului, în 
termen de 20 de zile de la înregistrarea acestuia la grefa tribunalului. 

Din probele aflate la dosar se constată că au fost respectate aceste cerinţe legale, ele nefiind 
contestate de recurentă. Critica recurentei că nu a fost convocată la şedinţa adunării creditorilor din 
11.05.2010 va fi înlăturată deoarece excede limitelor investirii instanţei de recurs, aceasta având a 
examina legalitatea unei hotărâri pronunţată la data de 20.04.2010, deci anterior datei invocate de 
recurentă. 

Următoarea etapă a succesiunii operaţiunilor premergătoare votării planului o constituie 
admiterea sau respingerea planului propus. Pentru a fi admis, planul trebuie propus de către o 
persoană având calitatea în acest sens şi să cuprindă informaţiile cerute de art.95 din Legea 
nr.85/2006, judecătorul sindic admiţând un plan de reorganizare care formal îndeplineşte condiţiile 
legale, neexistând cerinţa legală expresă ca planul propus să fie examinat sub aspectul şanselor 
obiective de realizare. Şi aceasta deoarece urmează faza votării planului de către creditori, respectiv 
cea a confirmării de către judecătorul sindic unde se analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
art.101, inclusiv tratamentul corect şi echitabil al creditorilor.  

Curtea constată că judecătorul sindic a dat eficienţă dispoziţiilor art.95 şi 98 din Legea nr. 
85/2006 şi constatând îndeplinite cerinţele legale a admis planul de reorganizare propus de 
administratorul judiciar. 

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus Curtea reţine că hotărârea tribunalului este 
legală, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru care în 
temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 
 

25. Legea privind procedura insolvenţei. Cerere lichidator judiciar de decontare a 
cheltuielilor de procedură din fondul de lichidare. 

 
                                                Art.4, art.11, art.19, art.22 – Legea nr.85/2006 

                                               Art.37 – OUG nr.86/2006 
                                        Art.77 – Legea nr.24/2000 

                                              Art.731 – Hotărârea nr.3/2010 a UNPIR 
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Decizia civilă nr. 2147/COM/15.12.2010 
Dosar nr. 2562/118/2010 

 
Prin Încheierea nr.5264/COM/04.10.2010 Tribunalul Constanţa, prin judecător sindic, a 

respins cererea de decontare a cheltuielilor de procedură formulată de L.S.A. – Cabinet Individual de 
Insolvenţă, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC L.T. SRL. 

Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a reţinut că la data de 04.10.2010 
lichidatorul judiciar a depus cerere de decontare a cheltuielilor de procedură din fondul de lichidare în 
cuantum de 3060,20 lei în condiţiile art.4 alin.4 din  Legea 85/2006. 
 În raport de modificările aduse Legii nr.85/2006, judecătorul sindic a pus în discuţie 
admisibilitatea cererii de decontare în condiţiile în care dispoziţiile art.4 alin.5 a fost abrogat în 
totalitate, iar alin.4 al aceluiaşi articol nu mai îndrituieşte judecătorul sindic să aprobe bugetul 
previzionat, aspect ce exclude de plano competenţa judecătorului sindic de a soluţiona cererea. 
 Exprimându-şi punctul de vedere asupra acestuia aspect, practicianul în reorganizare a solicitat 
respingerea excepţiei întrucât articolul invocat nu a fost modificat ci s-au înfiinţat nişte standarde de 
cost care au plafonat aceste datorii din fondul de lichidare. 
 Deliberând asupra excepţiei invocate din oficiu, judecătorul sindic a constatat că are caracter 
întemeiat. 
 La data de 24.07.2010 s-a adoptat Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 
publicată în Monitorul Oficial din 21.VII.2010 lege care a abrogat explicit dispoziţiile art.4 alin.5, 
dispoziţie care conferea judecătorului sindic atribuţia autorizării plăţii cheltuielilor aferente procedurii 
din fondul de lichidare în absenţa bunurilor din averea debitoarei. 
 Acelaşi punct de vedere în sensul că judecătorul sindic nu mai este abilitat să autorizeze 
cererea de decontare rezultă şi din modificarea alin.4 al articolului 4, care suprimă sintagma „aprobat 
de judecătorul sindic”. 
 Această interpretare îşi găseşte corespondentul şi în Legea nr.84/13.05.2010 privind aprobarea 
OUG nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul 
comerţului, act normativ care statuează în art.21  alin.2 că „decontul final al cheltuielilor efectuate de 
lichidator în legătură cu lichidarea unei societăţi comerciale se face de către Uniunea Naţională a 
Practicienilor în Insolvenţă din România la solicitarea lichidatorului.” 
 Invocarea dispoziţiilor art.37 din OUG nr.86/2006 nu modifică dispoziţiile art.4 alin.4 şi 5 şi 
nici nu poate constitui temei juridic pentru încuviinţarea în continuare de către judecătorul sindic a 
aprobării plăţii din fondul de lichidare, ci constituie un criteriu obiectiv pentru determinarea 
onorariului corespunzător. 
 Într-adevăr, statutul de organizare şi funcţionare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în 
Insolvenţă din România prevede la art.731 că decontarea din fondul de lichidare trebuie însoţită de 
sentinţa potrivit căreia judecătorul sindic (…) stabileşte onorariul de achitat, respectiv cheltuielile de 
procedură, însă, în raport  de principiul ierarhiei actelor normative, statutul nu poate adăuga la lege. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs L.S.A.- Lichidator Judiciar al Sc L.T. 
SRL, în temeiul art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate.  

În motivarea recursului, recurenta a arătat că, în lipsa disponibilităţilor băneşti din cont şi în 
lipsa bunurilor din patrimoniu lichidatorul judiciar a depus cererea de decontare a cheltuielilor 
aferente procedurii falimentului din fondul de lichidare.  

Întrucât debitoarea SC L.T. SRL nu figurează înregistrată în evidenţele fiscale ale SP1T VBL 
Constanţa cu bunuri mobile şi/sau imobile conform adresei R-S 73698/20.05.2010, iar onorariul 
lichidatorului judiciar nu poate fi suportat din averea acesteia, remuneraţia se va stabili în acord cu 
criteriile menţionate la art.37 alin.2 din OUG 86/2006, fiind suportate din contul fondului de lichidare 
constituit conform art.4 din Legea nr.85/2006. 

Cheltuielile de procedură/onorariul se suportă din contul fondului de lichidare, urmând a fi 
avute în vedere dispoziţiile art.37 alin.4 din OUG 86/2006 şi art. 731 , art.89 alin.(5) din Statutul de 
organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Practicienilor din România. 

Date fiind reglementările în vigoare privind profesia practicienilor în insolvenţă, aceştia sunt 
în imposibilitatea de a-şi încasa onorariile şi cheltuielile de procedură avansate fără o 
sentinţa/încheiere a judecătorului sindic, pe care să o prezinte în original sau copie legalizată filialei 
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UNPIR. Conform art.5 din Legea 85/2006, UNPIR nu este stipulat ca un organ care să aplice 
procedura insolvenţei, ci doar un gestionar al fondului de lichidare constituit conform art.4 din Legea 
85/2006.  

In aceste condiţii, hotărârea pronunţată de către judecătorul sindic de respingere a decontului 
practicianului în insolvenţă este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită 
a legii. 

În drept, a invocat disp.art.299-318 Cod procedură civilă, Legea nr.85/2006, OUG 86/2006, 
Statutul de organizare şi funcţionare a UNPIR . 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă şi care au fost 
încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9,  dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din Codul de 
procedură civilă Curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente: 

La data de 4.10.2010 Cabinet Individual de Insolvenţă L.S.A. , în calitate de lichidator judiciar 
al debitoarei SC L.T. SRL, a solicitat judecătorului sindic, în temeiul art.4 al.4 din Legea nr. 85/2006, 
aprobarea cererii de decontare a cheltuielilor aferente procedurii falimentului debitoarei, în sumă de 
3060,20 lei având următoarea structură: 

- cheltuieli de procedură în sumă de 60,20 lei, conform anexei depuse 
- onorariu în sumă de 3000 lei stabilit prin Încheierea nr.234/com/22.03.2010 
Curtea reţine că dispoziţiile art.4 al.4 şi 5 din Legea nr. 85/2006, în vigoare la data de 

21.07.2010, aveau următorul cuprins: 
    (4) În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile 
efectuându-se pe baza unui buget previzionat pe o perioadă de cel puţin 3 luni, aprobat de 
judecătorul-sindic. 
     (5) Judecătorul-sindic va putea autoriza, pe baza documentelor justificative ataşate la 
raportul lunar al administratorului judiciar/lichidatorului, elaborat potrivit art. 21 alin. (1), plata, 
din fondul de lichidare a cheltuielilor ce au depăşit bugetul previzionat. 
 Ulterior, la data de 21.07.2010 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.505 Legea nr.169 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, act normativ ce a intrat în 
vigoare în conformitate cu art.12 al.1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, la data de 24.07.2010. 

Prin acest act normativ au fost aduse modificări art.4 din Legea nr. 85/2006  acesta având la 
momentul formulării  acestei cereri următorul cuprins:  
        „ (4) În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile 
urmând a fi făcute în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţilor practicienilor în insolvenţă, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza 
unui buget previzionat. 
        (5) *** Abrogat” 
 Principalele atribuţii ale judecătorului-sindic sunt stabilite prin normele de drept comun în 
materie de insolvenţă, respectiv prin art.11 al.1 din Legea nr. 85/2006, nicidecum prin OUG 86/2006 
sau prin Statutul de organizare şi funcţionare a UNPI din România. 

În conformitate cu dispoziţiile  art.11 cu raportare la art.19 şi 22 din Legea nr. 85/2006,printre 
principalele atribuţii ale judecătorului sindic se regăsesc: 
   c) desemnarea motivată, prin sentinţa de deschidere a procedurii, dintre practicienii în 
insolvenţă compatibili care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei, a 
administratorului judiciar provizoriu sau, după caz, a lichidatorului care va administra procedura 
până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor sau creditorul care 
deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor, fixarea remuneraţiei în conformitate cu criteriile 
stabilite de legea de organizare a activităţii practicienilor în insolvenţă, precum şi a atribuţiilor 
acestuia pentru această perioadă. Judecătorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu 
sau lichidatorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de 
către debitor, dacă cererea îi aparţine. În situaţia în care cel care a introdus cererea de deschidere a 
procedurii nu solicită numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de către 
judecătorul-sindic din rândul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei. În caz de 
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conexare se va ţine seama de cererile creditorilor în ordinea mărimii creanţelor sau de cererea 
debitoarei, dacă nu există o cerere din partea unui creditor; 

d)confirmarea, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de 
adunarea creditorilor sau de creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor, 
precum şi a onorariului negociat. Dacă nu există contestaţii împotriva hotărârii adunării creditorilor 
sau a deciziei creditorului care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor, confirmarea se face 
în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de 3 zile de la publicarea în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă a hotărârii adunării creditorilor sau, după caz, a deciziei creditorului 
majoritar; 

e) înlocuirea, pentru motive temeinice, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a 
lichidatorului; 

(2) Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii 
administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură judiciară 
aferente procedurii insolvenţei. Atribuţiile manageriale aparţin administratorului judiciar ori 
lichidatorului sau, în mod excepţional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi 
administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către 
creditori, prin organele acestora.” 

Dispoziţiile art.37 alin.4 din OUG 86/2006 stabilesc că „Plata onorariilor practicienilor în 
insolvenţă - administratori sau lichidatori judiciari ori a cheltuielilor de procedura se va face din 
fondul constituit conform art. 4 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi 
completări le ulterioare, iar calculul acestora va fi efectuat conform tarifelor şi standardelor de cost 
ce se vor stabili de către adunarea reprezentanţilor permanenţi a UNPIR.” 

Invocarea dispoziţiilor art. 37 din O.U.G. nr.86/2006 nu poate constitui temei juridic pentru 
încuviinţarea în continuare de către judecătorul sindic a aprobării plăţii din fondul de lichidare, 
întrucât aceste dispoziţii se referă la  criterii obiective pentru determinarea onorariului corespunzător. 

Din interpretarea dispoziţiilor mai sus menţionate rezultă, astfel cum corect a apreciat şi prima 
instanţă, că în sarcina judecătorului sindic nu mai există atribuţia de a aproba decontarea onorariului 
practicianului în insolvenţă şi a cheltuielilor de procedură din fondul de lichidare constituit conform 
art.4 din Legea nr.85/2006. 

În ceea ce priveşte plata onorariului Curtea constată că recurenta are deja o hotărâre 
judecătorească, respectiv încheierea nr.234/com/22.03.2010 prin care judecătorul sindic a deschis 
procedura simplificată a  insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006 faţă de debitoarea SC L.T. 
SRL, desemnând în calitate de lichidator  judiciar pe L.S.A. – Cabinet Individual de Insolvenţă, cu o 
retribuţie de 3.000 lei, exclusiv T.V.A. + 10% din valoarea fondurilor obţinute. 

 Aşa cum rezultă din chiar cerere de recurs greutăţile în decontare survin din cauza 
reglementărilor din Statutul de organizare şi funcţionare a UNPIR, ori această situaţie nu justifică 
arogarea de către judecătorul sindic a unor competenţe care nu izvorăsc din lege. 

Invocarea de către recurentă a  Normelor metodologice de aplicare a art.4 din Legea 
nr.64/1995, aprobate prin Ordinul nr.2881/C-2657-5 din 1999, norme ce au fost aplicate şi după 
intrarea în vigoare a Legii nr.85/2006, nu sunt de natură a schimba hotărârea tribunalului şi aceasta 
pentru că ele nu mai au corespondenţă în normele din lege ca urmare a modificărilor succesive aduse 
actului normativ, art.4 a suferind o modificare substanţială ceea ce face inaplicabile aceste norme. 

Această soluţie se impune în considerarea dispoziţiilor art.77 din Legea nr. 24/2000 potrivit 
cărora  “Ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor 
ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau ale 
autorităţilor administrative autonome se emit numai pe baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi 
a ordonanţelor Guvernului.” 

Prin urmare, odată cu abrogarea alin.5 al art.4, se abrogă implicit şi orice explicitare dată în 
aplicarea acestui text de lege. 

De asemenea, recurenta a invocat dispoziţiile  art.731 alin.1 lit.a din Statutul privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, dispoziţii prin care se impune 
depunerea ca documente justificative pentru decontarea din fondul de lichidare, printre altele, a 
sentinţei/încheierii prin care judecătorul-sindic stabileşte onorariul de achitat, respectiv cheltuielile 
de procedură. 
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Într-adevăr, Statutul de organizare şi funcţionare al UNPIR a aprobat prin Hotărârea U.N.P.I.R. 
nr. 3/2007, modificat prin Hotărârea U.N.P.I.R. nr. 3/2010 (modificare în vigoare din data de 
20.08.2010) prevede la art.731 alin. 1 că decontarea din fondul de lichidare trebuie însoţită de 
„sentinţa/încheierea/rezoluţia, în original sau copie conformă cu originalul, prin care judecătorul-
sindic/judecătorul-delegat/directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau 
persoana desemnată din cadrul registrului comerţului stabileşte onorariul de achitat, respectiv 
cheltuielile de procedură”, însă, în raport  de principiul ierarhiei actelor normative, o hotărâre a unei 
persoane juridice de utilitate publică (aşa cum este U.N.P.I.R., conform art. 1 din Hotărârea nr. 
1/2006) nu poate modifica sau completa o lege, aceste hotărâri având rolul de a organiza activitatea 
practicienilor în insolvenţă şi, eventual de a organiza modul de executare a legilor. Pe de altă parte,  
aceste hotărâri au obligativitate faţă de cei cărora se adresează, în speţă practicienilor în insolvenţă iar  
nu faţă de instanţele judecătoreşti care se supun numai legii (art. 124 din Constituţia României). 

Faţă de cele arătate, Curtea constată că în cadrul special şi derogator impus de legea 
insolvenţei, cererea formulată de lichidatorul judiciar nu se circumscrie competenţelor conferite de 
legiuitor judecătorului sindic, fiind respinsă în mod corect ca inadmisibilă. 

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus Curtea reţine că hotărârea tribunalului este 
legală, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru care în 
temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 
 

26. Legea privind  procedura insolvenţei. Contestaţie formulată de creditor împotriva 
măsurii dispuse de administratorul judiciar privind înstrăinarea unui imobil din patrimoniul 
debitoarei. Tardivitate. Limitele controlului jurisdicţional, de legalitate, exercitat de judecătorul 
sindic. 

 
                                               Art.11, art.53, art.86, art.931 – Legea nr.85/2006 

 

Decizia civilă nr. 2048/COM/24.11.2010 
Dosar nr. 8793.2/118/2008 

 
 La data de 22.05.2009, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 
5409/118/2009, creditoarea B.C.R. SA a investit judecătorul sindic desemnat în dosar 2542/118/2008 
cu soluţionarea contestaţiei formulată împotriva măsurii dispuse de G.I. IPURL, în calitate de 
administrator judiciar, privind înstrăinarea unui imobil din patrimoniul debitoarei SC M.E. SRL, în 
insolvenţă. 
 În motivarea contestaţiei s-a arătat că prin cererea formulată la data de 25.08.2008, în cadrul 
dosarului nr. 2542/118/2008 al Tribunalului Constanţa, a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei SC M.E. SRL cu o creanţă în cuantum de 139.801,18 euro, la categoria creanţelor garantate 
cu ipotecă. 
 Temeiul creanţei îl constituie contractul de credit nr. 6002/26.10.2007 şi contractul de ipotecă 
nr. 6002/26.10.2007. 

La data de 27.01.2009 SC M.E. SRL prin administrator judiciar desemnat G.I.I. a semnat cu 
M.S. un contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 178/27.01.2009 la BNP A.O., având ca 
obiect imobilul situat în Năvodari, str. P. nr.6, compus din 3 camere şi dependinţe în suprafaţă de 61 
mp.  

Prin acest contract, administratorul judiciar a înstrăinat din patrimoniul debitoarei aflată în 
insolvenţă un bun adus în garanţia BCR SA, cauzându-i un grav prejudiciu întrucât: 
  - nu a avut aprobarea judecătorului sindic, a comitetului creditorilor sau adunării creditorilor,  
  - nu a ţinut cont de clauzele exprese ale contractului de ipotecă inserate la art. 7,  
  - nu a respectat principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a administratorului judiciar ca 
reprezentant al debitoarei, 
  - contractul a fost încheiat cu scopul de a frauda interesele BCR SA, astfel încât cauza este 
ilicită, prezentându-se o situaţie juridică eronată a imobilului în litigiu. 
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  În opinia contestatoarei, prevederile antecontractului de vânzare cumpărare încheiat în data de 
10.03.2008 nu-i sunt opozabile, ca de altfel nici un act încheiat de debitoare după data de 26.10.2007, 
întrucât nu i se poate  îngrădi în nici un fel ipoteca de rang 1 instituită asupra imobilului. 

În drept, contestatoarea a invocat dispoziţiile art. 20 din Legea 85/2006 şi 966 Cod Civil. 
În susţinerea contestaţiei, a depus la dosarul cauzei înscrisuri. 
Prin întâmpinarea formulată, G.I. IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC 

M.E. SRL, a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată, arătând că la preluarea atribuţiilor, urmare 
pronunţării Sentinţei civile nr.1842/COM/2008 a analizat documentele debitoarei, printre care şi 
antecontractele încheiate cu diverse persoane fizice sau juridice, în care aceasta avea calitatea de 
promitent vânzător, iar promitenţii cumpărători achitaseră aproape în întregime preţul imobilelor. 

Potrivit atribuţiilor conferite de Legea 85/2006, a procedat la menţinerea acestora, încasarea 
diferenţei de preţ şi transformarea antecontractelor în contracte de  vânzare cumpărare. 
 Este şi cazul intimatului M.S., care la data de 14.01.2009 i-a adus la cunoştinţă că deţine un 
antecontract de vânzare cumpărare încheiat cu debitoarea la data de 10.03.2008, pentru care a achitat 
suma de 43.000 euro, iar diferenţa de preţ de 2000 euro trebuia achitată la data perfectării contractului, 
respectiv 30.09.2008. 

Cum la data împlinirii scadenţei obligaţiei SC M.E. SRL era deschisă procedura insolvenţei, 
imobilul era edificat şi putea fi predat promitentului cumpărător, preţul fiind achitat în proporţie de 
95% în executarea atribuţiilor prevăzute de art. 20 lit.j din Legea 85/2006 administratorul judiciar a 
procedat la menţinerea contactului , încasând diferenţa de preţ de 2000 euro motiv pentru care a 
perfectat actul de vânzare cumpărare. 

Afirmaţia contestatoarei conform căreia actul juridic criticat a fost încheiat cu scopul de a 
frauda interesele sale de creditor garantat, cauza fiind ilicită nu se confirmă, iar prejudiciul nu este 
dovedit. 

Arată intimatul că garanţia a fost instituită pentru garantarea unui credit acordat de BCR SA 
unei persoane fizice, C.D. 

Contestatoarea nu a făcut dovada că debitorul principal C.D. nu şi-a achitat ratele scadente şi 
nici demersurilor efectuate pentru recuperarea eventualelor debite înregistrate de titularul contractului 
de credit. 

În aceste condiţii, contestatoarea nu poate pretinde cauzarea unui prejudiciu prin valorificarea, 
în condiţiile speciale ale Legii 86/2008, a imobilului ipotecat pentru garantarea îndeplinirii obligaţiei 
principale asumată de persoana fizică C.D. 

Pe cale de excepţie, intimatul a invocat tardivitatea formulării contestaţiei, solicitând 
respingerea acesteia ca nefiind promovată în termen de 5 zile calculat de la data 20.02.2009 când a 
depus raportul de activitate, întocmit conform art.21 din lege şi  în care a prezentat măsura de 
menţinere a antecontractului de vânzare cumpărare în litigiu. 

Prin Sentinţa civilă nr. 491/17.06.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a respins 
excepţia tardivităţii formulării contestaţiei invocată de administrator judiciar G.I. SRL. 
 S-a respins ca nefondată contestaţia formulată de contestatoarea BCR S.A. împotriva măsurii 
administratorului judiciar de a încheia contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect imobilul situat 
în Năvodari, str. P. nr. 6. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a analizat cu prioritate, în condiţiile art. 
137 Cod Procedură Civilă, excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, reţinând că cererea a fost 
promovată în intervalul de 5 zile, prevăzut expres de art. 21 al.3 din Legea 85/2006, calculat de la data 
depunerii în instanţă a raportului de activitate întocmit de administratorul judiciar conform art. 21 al.1 
din lege şi în care acesta a descris activitatea desfăşurată în perioada 26.06.2008- 6.05.2009. 

Pe fondul contestaţiei judecătorul sindic a reţinut că în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 
lege în sarcina sa, respectiv art. 20 al.1, lit. j din Legea 85/2006, administratorul judiciar a luat măsura 
menţinerii şi executării antecontractului de vânzare cumpărare încheiat la data de 10.03.2008 între SC 
M.E. SRL, în calitate de promitent vânzător şi M.S., în calitate de promitent cumpărător, având ca 
obiect imobilul situat în Năvodari, str. P. nr.6, compus din 3 camere şi dependinţe în suprafaţă de 61 
mp. pentru suma de 45.000 EURO. 
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La data încheierii convenţiei promitentul cumpărător a achitat suma de 43000 EURO cu titlu 
de avans, urmând ca finalizarea apartamentului, perfectarea actului de vânzare cumpărare şi plata 
diferenţei de 2000 euro să se realizeze până la data de 30.09.2008. 

La data împlinirii termenului scadent, faţă de debitoare se deschisese procedura insolvenţei 
prevăzută de Legea 85/2006, astfel încât promitentul cumpărător s-a adresat administratorului judiciar 
cu o notificare, solicitând fie încheierea contractului de vânzare cumpărare, fie restituirea sumei 
achitate cu titlu de preţ. 

În aplicarea dispoziţiilor art.86 coroborate cu art. 53 din Legea 85/2006, la data de 27.01.2009 
administratorul judiciar a încheiat contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 178/27.01.2009 
la BNP A.O., măsura fiind justificată de împrejurarea că preţul fusese achitat în proporţie de peste 
95%, iar imobilul construit, putea fi predat promitentului cumpărător. 
 Analizând legalitatea măsurii contestate, de încheiere a contractului de vânzare cumpărare, 
judecătorul sindic a reţinut că aceasta a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin.1 lit. j şi 
art. 93 1 din Legea 85/2006. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatoarea BCR SA, care a criticat-o ca fiind 
nelegală şi netemeinică. 

Arată recurenta că la data de 27.01.2009 SC M.E. SRL prin administrator judiciar G.I. SPRL a 
semnat cu M.S. un contract de vânzare cumpărare care a fost autentificat sub nr. 178/27.01.2009 la 
BNP A.O., administratorul judiciar înstrăinând astfel din patrimoniul debitorului aflat in procedura 
insolventei un bun adus in garanţia BCR SA fără a  ţine cont de actele existente în legătura cu acest 
imobil şi fără a avea aprobarea judecătorului sindic, a comitetului creditorilor sau adunării creditorilor, 
fără a  înştiinţa cu privire la operaţiunea pe care doreşte să o execute, fără a evalua imobilul, 
prejudiciind interesele băncii. 

Învederează că BCR SA a fost grav prejudiciata prin încheierea contractului de vânzare 
cumpărare nr. 178/27.01.2009. 

Administratorul judiciar a ignorat cu desăvârşire prevederile contractului de ipoteca semnat 
între BCR SA si SC M.E. SRL autentificat sub nr. 1310/26.10.2007 prin care debitoarea a garantat 
creditul, dobânzile, dobânzile majorate, comisioanele aferente rezultate din Contractul de credit nr. 
6002/26.10.2007 încheiat cu numita C.D., cu modificările si completările ulterioare, cu ipoteca de 
rang I constituita în favoarea băncii asupra imobilului situat la adresa: apartament 3 camere si 
dependinţe in suprafaţa de 61 mp, situat in Năvodari, str. P. nr. 6,  proprietatea SC M.E. SRL. 

Extrasul de carte funciara pentru informare nr. 75980/30.10.2007 dovedeşte înscrierea ipotecii 
BCR SA în Cartea funciara a imobilului situat în Năvodari, cat si a notarii interdicţiei de înstrăinare, 
grevare si închiriere. 

Prezentând declaraţiile si garanţiile de la pct.7 de mai sus ale SC M.E. SRL fata de BCR SA la 
data semnării contractului de ipoteca din 26.10.2007, nu poate accepta ca fiind opozabile prevederile 
antecontractului de vânzare-primire din data de 10.03.2008, orice act încheiat de către debitoare după 
data de 26.10.2007 neputând să îngrădească în vreun fel ipoteca de rang I instituita pe imobilul in 
discuţie. 

Arată că administratorul judiciar nu a primit nici o confirmare expresa pentru încheierea de 
tranzacţii din partea judecătorului sindic, adunării creditorilor sau a comitetului creditorilor, aşadar nu 
era mandatat sa semneze un asemenea înscris. 

După depunerea cererii de admitere a creanţei BCR in dosarul de insolventă, administratorul 
judiciar nu a contestat valoarea creanţei si garanţiile prezentate. 

Apreciază ca, fata de documentele existente si prezentate mai sus, administratorul judiciar nu 
era îndreptatit legal sa semneze un contract de vanzare-cumparare cu M.S., ci trebuia sa îi solicite 
acestuia înscrierea la masa credală a debitorului si executarea cu respectarea prevederilor legale in 
cadrul procedurii a imobilului ipotecat si distribuirea integrala a sumei obţinute BCR in calitate de 
creditor privilegiat. 

Consideră recurenta că contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 178/27.01.2009 la 
BNP A.O. este lovit de nulitate absoluta, întrucât, încalcă grav prevederile stabilite prin Legea nr. 
85/2006 privind valorificarea bunurilor debitoarei in faza de administrare judiciara, acord valorificare 
din partea judecătorului sindic (art.20 alin.l lit.m), a comitetului creditorilor (art.17 alin 1 lit.a) si c), a 
adunării creditorilor (art. 13 si urm.), întocmirea raportului de evaluare a imobilului (art. 117 alin.l). 
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Contractul a fost încheiat cu scopul de a frauda interesele BCR SA astfel încât cauza este ilicita, iar 
ilicitatea cauzei este motiv de nulitate absoluta; prin încheierea contractului de vanzare-cumparare au 
fost afectate grav interesele BCR SA prin prezentarea eronata a situaţiei juridice a imobilului in cauza.  

La semnarea contractului de vânzare cumpărare vânzătorul, cumpărătorul cat si notarul public 
nu au ţinut cont de faptul ca imobilul supus vânzării este ipotecat in favoarea BCR SA, aceasta nefiind 
înştiinţata cu privire la aceasta vânzare. Nu s-a respectat principiului specialităţii capacităţii de 
folosinţă a administratorului judiciar ca reprezentant al debitoarei, stabilita prin art.20 din Legea nr. 
85/2006. Conform acestor prevederi legale, administratorul judiciar nu are calitatea de a vinde 
bunurile debitoarei in perioada de administrare judiciara fără îndeplinirea prealabila a unor condiţii 
esenţiale (acord judecător sindic, comitet creditori, adunare creditori). 
 În drept a invocat dispoziţiile art. 304 pct.8 si 9 Cod pr. civilă si următoarele, dispoziţiile 
Codului Civil, Legea nr. 85/2006. 
 Intimata debitoare prin administratorul judiciar a depus la dosar întâmpinare, solicitând 
respingerea recursului declarat de contestatoare ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţată de 
instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii şi care au fost încadrate în 
dispoziţiile art.304 pct.9 dar şi potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă Curtea constată că 
este nefondat pentru următoarele considerente: 

În conformitate cu dispoziţiile art.304 pct.8 şi 9 din Codul de procedură civilă „modificarea 
sau casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate: 

8. când instanţa, interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori 
înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia; 
     9. când hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau 
aplicarea greşită a legii; 
 Deşi recurenta şi-a întemeiat recursul pe dispoziţiile art.304 pct.8 şi 9 din Codul de procedură 
civilă Curtea constată că motivul prevăzut la pct.8 nu este incident în cauză, nefiind adusă nici o 
critică de natură să atragă examinarea hotărârii din această perspectivă. 
 În ceea ce priveşte motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.9 din Codul de 
procedură civilă  Curtea constată următoarele: 
 Aşa cum rezultă din precizările din dosarul de fond, recurenta a investit judecătorul sindic cu o 
contestaţie împotriva măsurii luate de administratorul judiciar de a eficienţă promisiunii de vânzare – 
cumpărare din antecontractul de vânzare cumpărare încheiat la data de 10.03.2008 între debitoare şi 
M.S., solicitând anularea acestei măsuri, menţionând în mod expres că nu înţelege să solicite anularea 
contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 178/27.01.2009 la BNP A.O. 

Ori, faţă de limitele investirii instanţei de către contestatoare Curtea constată că în cauză 
criticile formulate de recurentă se referă în cea mai mare parte la legalitatea încheierii contractului de 
vânzare – cumpărare  autentificat sub nr. 178/27.01.2009 la BNP A.O., astfel că ele nu pot fi 
examinate omisso medio direct de către instanţa de recurs, câtă vreme nu au făcut obiectul investirii 
instanţei de fond, nefiind puse în discuţia contradictorie a părţilor. 

Dacă s-ar trece la examinarea legalităţii încheierii contractului de vânzare cumpărare s-ar 
ajunge la situaţia ca aceste apărări, susţineri ale recurentei să fie analizate pentru prima oara de 
instanţa investită cu calea extraordinară de atac, ceea ce nu este admisibil. 

Prin Sentinţa civilă nr. 1842/COM/26.06.2008 pronunţată în dosar nr. 2542/118/2008 s-a 
dispus deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC M.E. SRL, fiind desemnat G.I.I. în 
calitate de administrator judiciar. 

Art. 53 din Legea 85/2006, conform cărora Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar 
sau de lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de 
orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri 
asigurătorii 

Potrivit art.11 al. 1 şi 2 din Legea 85/2006 „Principalele atribuţii ale judecătorului-sindic, în 
cadrul prezentei legi, sunt:   

i) judecarea contestaţiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane 
interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator;  
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   Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii 
administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente 
procedurii insolvenţei. Atribuţiile manageriale aparţin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, 
în mod excepţional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea. 
Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori, prin organele 
acestora.  
 Textul de lege mai sus menţionat reglementează limitele controlului jurisdicţional, de legalitate 
exercitat de judecătorul sindic asupra măsurilor adoptate de administratorul judiciar cu ocazia 
instrumentării procedurii insolvenţei. 

Potrivit art.86 din Legea 85/2006 „Contractele în derulare se consideră menţinute la data 
deschiderii procedurii. Orice clauze contractuale de desfiinţare a contractelor în derulare pentru 
motivul deschiderii procedurii sunt nule.” 

Dispoziţiile art. 93 1 din Legea 85/2006 stabilesc că „Obligaţiile rezultând dintr-un 
antecontract de vânzare-cumpărare cu dată certă, anterioară deschiderii procedurii, în care 
promitentul-vânzător intră în procedură, vor fi executate de către administratorul judiciar/lichidator 
la cererea promitentului-cumpărător, dacă:  

   - preţul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii, iar bunul se 
află în posesia promitentului-cumpărător;  

   - preţul nu este inferior valorii de piaţă a bunului;  
   - bunul nu are o importanţă determinantă pentru reuşita unui plan de reorganizare.”  
În speţă, în raport de limitele investirii instanţei dar şi de limitele controlului jurisdicţional, de 

legalitate, exercitat de judecătorul sindic asupra măsurilor adoptate de administratorul judiciar cu 
ocazia instrumentării procedurii insolvenţei, Curtea constată că aceste condiţii au fost îndeplinite la 
data adoptării măsurii de menţinere şi executare a antecontractului de vânzare cumpărare nr. 
53/10.03.2008, administratorul judiciar făcând dovada îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de Legea 
85/2006 în sarcina sa, motiv pentru care contestaţia a fost în mod corect respinsă ca nefondată. 

 Concluzionând, Curtea reţine că hotărârea tribunalului este legală, criticile aduse de recurentă 
nefiind de natură a atrage modificarea acesteia motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de 
procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 

 

27. Legea privind procedura insolvenţei. Deschidere procedură simplificată. 

 
          Art.3 pct.6, art.31, art.32 al.1, art.34, art.66, arr.67, ar.73 – Lg.85/2006 

 
Decizia civilă nr. 2034/COM/22.11.2010 

Dosar nr. 1493/118/2010 
 

 Prin cererea înregistrată sub nr. 1493/118/2010 la Tribunalul Constanţa, debitoarea SC M.E. 
SRL a solicitat ca prin încheierea ce se va pronunţa, în temeiul dispoziţiilor art. 27 şi 32 din Legea nr. 
85/2006, să se dispună deschiderea procedurii simplificate a  insolvenţei. 
  În motivarea cererii debitoarea a arătat că, aşa cum rezultă din documentaţia contabilă a 
societăţii, SC M.E. SRL înregistrează datorii către diverşi furnizori în cuantum de 7.164.603,95 lei  pe 
care nu le poate achita din lipsă de disponibil, aflându-se in stare de insolvenţă astfel cum este definită 
de art. 3 pct.1 din Legea nr. 85/2006 . 
  A arătat debitoarea că bunurile pe care le deţine în patrimoniu şi disponibilităţile băneşti 
existente în conturile şi casieria sa nu sunt suficiente pentru achitarea datoriilor scadente de 30 de zile. 
  Debitoarea a propus numirea C.I.I. L.S. în calitate de lichidator judiciar. 
 La data de 8.07.2009 creditorul T.G. a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei 
faţă de debitoarea SC M.E. SRL, cerere înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa – Secţia 
comercială sub nr.6758/118/2009. 
   În motivarea cererii, creditorul a arătat că, în conformitate cu dispoziţiile art.379 Cod 
procedură civilă, se legitimează faţă de debitoare cu o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum 
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total de 200.000 euro în contul căreia SC M.E. SRL nu a mai efectuat nici o plată deşi au trecut 30 de 
zile de la data scadenţei. 

În esenţă, a arătat că la data de 31.10.2008 a încheiat cu debitoarea antecontractul de vânzare 
cumpărare autentificat sub nr.5095 la BNP C.P. şi A.E.G., având ca obiect promisiunea de înstrăinare  
a 12 loturi de teren situate în Constanţa. 
   La data încheierii convenţiei, promitentul cumpărător a achitat preţul stabilit, de 100.000 euro, 
urmând ca perfectarea actului de vânzare cumpărare să se realizeze până la data de 31.01.2009. 

 Conform clauzelor contractuale (art.5), în cazul nerespectării obligaţiilor asumate de SC M.E. 
SRL, creditorul T.G. avea posibilitatea alegerii între: pretinderea şi obţinerea dublului sumei achitate 
cu titlu de avans şi adresarea cu o acţiune, în justiţie, pentru obţinerea unei hotărâri judecătoreşti care 
să ţină loc de contract de vânzare cumpărare. 

 Debitoarea – promitentă vânzătoare -  nu s-a conformat clauzelor contractuale, astfel încât 
prin somaţia – notificare nr. 50/31.03.2009 emisă de Cab.Av. M&B creditorul-promitent cumpărător  
a solicitat debitoarei achitarea sumei de 200.000 euro, respectiv dublul sumei achitate cu titlu de 
avans. 

La termenul de judecată din 6.05.2009, creditorul şi-a restrâns pretenţiile la suma de 38.505 
euro, iar conform ultimilor precizări, din 3.06.2010, a arătat că debitoarea i-a achitat suma de 61.495 
euro, rezultând o diferenţă de 58.505 euro calculată asupra unei creanţe restrânse de 120.000 euro. 

 Creditorul a propus numirea C.I.I. M.P. în calitate de administrator judiciar. 
 La data de 21.10.2010,  creditorii C.E., C.L., C.C., A.N., S.I. şi S.L. au formulat cerere de 

deschidere a procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC M.E. SRL, cerere înregistrată pe rolul 
Tribunalul Constanţa – Secţia comercială sub nr. 659/118/2010. 

 În motivarea cererii, creditorii au arătat arată că, în conformitate cu dispoziţiile art.379 Cod 
procedură civilă, fiecare se legitimează faţă de debitoare cu câte o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în 
cuantum total de 33.000 lei. 

 Creanţele izvorăsc din contractele de împrumut încheiate cu debitoarea la data de 18.01.2007 
şi sunt constatate prin chitanţele nr. 3364430, 3364431, 3364432, 3364433, 3364428, 3364429/ 
18.01.2007. 
  La data de 8.04.2010, creditoarea BANCA T. SA,  a formulat cerere de intervenţie în interes 
propriu în dosar nr. 1493/118/2010 al Tribunalului Constanţa (având ca obiect cererea debitoarei SC 
M.E. SRL privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei) solicitând deschiderea procedurii 
simplificate a  insolvenţei faţă de debitoarea sa. 

 În motivarea cererii, creditoarea a arătat arată că, în conformitate cu dispoziţiile art.379 Cod 
procedură civilă, se legitimează faţă de debitoarea SC M.E. SRL cu o creanţă certă, lichidă şi exigibilă 
în cuantum total de 4.721.732,63 lei, compusă din credite restante, dobânzi şi penalităţi. 

 Izvorul creanţei îl constituie contractele de credit nr.1158/10.08.2005, modificat prin acte 
adiţionale, nr.531/9.08.2006, modificat, nr.1157/10.08.2005, nr.63/15.02.2007 şi  nr.401/21.07.2008. 

 Procedând la analizarea cererii de intervenţie în interes propriu din perspectiva condiţiilor de 
admisibilitate prevăzute la art.52 Cod Proc Civ şi scopul urmărit, în aplicarea art.129 Cod Proc Civ şi 
art.26 şi 31din Legea 85/2006, judecătorul sindic a calificat-o drept cerere de deschidere a procedurii 
insolvenţei şi a dispus înregistrarea separată a acesteia. 

 La data de 29.01.2010, creditorul I.N. a formulat cerere de intervenţie în interes propriu în 
dosar nr. 659/118/2010 al Tribunalului Constanţa solicitând  deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei faţă de debitoarea SC M.E. SRL. 

  În motivarea cererii, creditorul I.N. a arătat arată că se legitimează faţă de debitoarea  SC 
M.E. SRL cu o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 1.033.986 lei. 

 A arătat că, în calitate de asociat în cadrul SC M.E. SRL deţinând 50% din capitalul social a 
creditat societatea cu diverse sume până la valoarea de 1.033.986 lei ce nu i-au fost restituite până în 
prezent. 

 Conform datelor din evidenţa contabilă a debitoarei, aceasta dispune de lichidităţi insuficiente 
pentru acoperirea creanţelor certe lichide şi exigibile pe care le înregistrează faţă de diverşi creditori. 

 Creditorul a solicitat, totodată, ca în calitate de administrator judiciar să  fie desemnat G.I. 
SPRL. 
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Procedând la analizarea cererii de intervenţie în interes propriu din perspectiva condiţiilor de 
admisibilitate prevăzute la art.52 Cod Proc Civ şi scopul urmărit, în aplicarea  art.129 Cod Proc Civ şi 
art.26 şi 31 din Legea 85/2006, judecătorul sindic a calificat-o drept cerere de deschidere a procedurii 
insolvenţei şi a dispus înregistrarea separată a acesteia. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 33 din Legea 85/2006 debitoarea SC M.E. SRL a formulat 
contestaţie împotriva cererilor creditorilor T.G. şi I.N. 

 Recunoscând existenţa relaţiilor contractuale cu aceşti creditori, debitoarea a contestat 
cuantumul datoriilor pretins a fi recuperate în procedura Legii 85/2006. 

 Astfel, arată că, aşa cum rezultă din înscrisurile administrate conform art. 1169 Cod Civil, 
suma datorată către I.N. este de 612.896 lei, iar cea datorată către T. G., urmare plăţilor parţiale 
efectuate, este de 38.505 euro. 

 Debitoarea a recunoscut expres creanţele invocate de creditorii Banca T. SA şi C.E. ş.a., 
arătând că aceştia au fost înscrişi în lista întocmită şi depusă la dosar conform art.28 al.1 lit. c din 
Legea 85/2006. 
  Prin încheierea nr.493 din 17.06.2010  Tribunalul Constanţa a admis cererile conexe formulate 
de debitoarea S.C. M.E. S.R.L. şi creditorii BANCA T. S.A. prin Sucursala Constanţa, C.E. ş.a.; a 
respins cererile privind deschiderea procedurii formulate de creditorii  T.G. şi I.N. prin mandatar I.Z. 

În temeiul art.32 alin 1 şi art. 107 alin.A (a) din Legea privind procedura insolvenţei a dispus 
deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului S.C. M.E. S.R.L. 
           În temeiul art.34 din Legea privind procedura insolvenţei, a numit  lichidator judiciar 
provizoriu pe Cabinet Individual de Insolvenţă S.L. 
 Pentru a dispune astfel a reţinut prima instanţa următoarele: 

Activitatea societăţii debitoare nu mai poate continua întrucât nu există nici o posibilitate de 
redresare financiară sau perspectiva încheierii de noi contracte în vederea reorganizării. 

 SC M.E. SRL  este în imposibilitate de a satisface datoriile exigibile cu sumele de bani 
disponibile, fiind în stare de insolvenţă şi şi-a manifestat intenţia de a-şi lichida patrimoniul în 
procedura simplificată a insolvenţei. 

În speţă,  creanţele invocate de creditorii  BANCA T. SA şi C.E. ş.a.  îndeplinesc aceste cerinţe 
întrucât îşi au izvorul în contracte încheiate cu debitoarea, conform art.942 din Codul  Civil, 
obligatorii conform art.969 şi art.970 din Codul  Civil  şi  sunt constatate prin înscrisuri însuşite la 
plată prin semnătură şi ştampilă fiind recunoscute expres de debitoare pe parcursul soluţionării cauzei. 

 Cererile formulate de creditorii  T.G. şi I.N. sunt nefondate şi au fost respinse, întrucât în 
condiţiile în care debitoarea a contestat sumele datorate şi a depus înscrisuri privind plăţile parţiale 
efectuate, pentru determinarea întinderii exacte a creanţelor este necesară administrarea de probatorii. 

 Pentru toate aceste considerente, constatând că T.G. şi I.N. nu au calitate de creditori 
îndreptăţiti să solicite deschiderea procedurii, conf. art.31 şi art.3 pct. 6 din Legea nr.85/2006, 
judecătorul sindic a respins cererile formulate de acestea având ca obiect deschiderea procedurii 
insolvenţei SC M.E. SRL. 
  Împotriva acestei hotărâri în termen legal au declarat recurs creditorii T.G. şi I.N. 
 Recurentul T.G. a invocat următoarele  aspecte: 
 În ceea ce priveşte cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată, instanţa de fond a 
apreciat în mod greşit, că din moment ce debitoarea a contestat suma datorată, cererea sa nu 
îndeplineşte condiţiile cerute de dispoziţiile art.32 şi art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006. 
 Prin titlu executoriu antecontract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.5095/31.10.2008 la 
Biroul Notarilor Publici Asociaţi C.P. şi A.E.G., debitoarea, în calitate de vânzătoare promitentă, se 
angaja ca în schimbul unui preţ de 100.000 de euro, plătit la data perfectării antencontractului, să 
vândă 12 loturi de teren situate în municipiul Constanţa, în suprafaţa totală de 7388,83 mp. cel mai 
târziu până la data de 31.01.2009. 
 Prin somaţia-notificare nr.50/31.03.2009 a pus în vedere debitoarei să  achite de două ori suma 
plătită cu titlu de avans, respectiv 20.000 de euro. 
 Debitoarea i-a achitat 61.495 euro din cei 200.000. 
 A arătat la termenul din 06.05.2010 ca înţelege să diminueze valoarea debitul de la 200.000 de 
euro la 120.000 euro, din care deja i-au achitat 61.495 euro, de unde rezultă că diferenţa rămasă  de 
achitat este în valoare de 58.505 euro. 
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 La termenul din 03.06.2010 a depus şi precizări scrise prin care a arătat că debitul rămas de 
achitat este în cuantum de 58.505 euro. 
 La acel termen de judecată debitoarea a contestat verbal cuantumul debitului, arătând că 
recunoaşte un rest de plată 38.505 euro, adică diferenţa până la 100.000 euro şi nu până la 120.000 
euro aşa cum a solicitat. 
 Între recurent şi societatea debitoare nu s-a încheiat nicio convenţie prin care să-şi exprime 
acordul cu privire la diminuarea debitului, iar dacă a înţeles să-l diminueze de la 200.000 de euro la 
120.000 de euro a făcut-o pentru că a înţeles situaţia în care se află societatea debitoare. 
 Solicită a se constata că are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă faţă de debitoare în cuantum de 
58505 euro, ce reprezintă restul neachitat provenit de debitul iniţial de 120.000 de euro, să se modifice 
în parte  hotărârea instanţei de fond în sensul admiterii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. 
 Recurentul I.N. a criticat hotărârea primei instanţe pentru motivele: 
 Soluţia este nelegală în sensul că aşa cum a afirmat şi debitoarea, creanţa sa chiar contestată 
avea o valoare mult peste valoarea prag, era certă şi exigibilă şi trebuia a fi admisă. 
 Mai mult, apreciază ca nelegală şi dispunerea intrării în procedura simplificată cât timp atât 
recurentul cât şi o parte dintre creditorii persoane fizice au solicitat trecerea în procedura generală şi 
nu în cea simplificată. 
 Apreciază de asemenea că în mod eronat a fost numit în calitate de lichidator şi Cabinetul de 
insolvenţă L.S. întrucât art.11 lit.c din Legea nr.85/2006 prevede că se va ţine seama în primul rând de 
cererile creditorilor şi doar ulterior de cererea debitoarei în cazul în care nu există o cerere a 
creditorilor. 
 Ori, creditorii persoane fizice, inclusiv recurentul au propus în calitate de administrator judiciar 
pe practicianul în insolvenţă G.I. SPRL în timp ce practicianul numit de instanţa a fost propus de 
debitoare şi doar „agreat” aşa cum a susţinut în mod explicit creditorul Banca T. SA. 
 Curtea, examinând recursurile prin prisma motivelor invocate reţine caracterul lot nefondat 
pentru următoarele considerente: 
 Referitor la respingerea cererilor de deschidere a procedurii formulate de creditorii T.G. şi I.N., 
constată că judecătorul sindic a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor legale, respingându-le ca 
nefondate, datorită nedovedirii caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţelor declarate. 
 Astfel, sfera şi regulile de aplicare ale procedurii insolvenţei sunt stabilite în Cap.I „Dispoziţii 
generale” şi Cap.III „Procedura” al Legii nr.85/2006. Pentru ca o creanţă să aibă ca efect aplicarea 
procedurii insolvenţei, este obligatorie întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
 - tribunalul în raza căruia îşi are sediul comerciantul-debitor trebuie să fie sesizat cu o cerere 
de deschidere a procedurii insolvenţei; 
 - cererea să aibă ca obiect recuperarea unei creanţe certe, lichide şi exigibile; 
 - debitorul  să fie în stare de insolvenţă  sau, cel puţin aceasta să fie iminentă. 
 Este considerat creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei cel a cărui 
creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă, având un cuantum minim 
de 45.000 lei” (art.3 pct.6 coroborat cu art. 3 pct.12). 
 Pentru ca un creditor să fie îndreptăţit la deschiderea procedurii, nu tr4ebuie decât să 
dovedească caracterul cert, lichid şi exigibil (mai vechi de 30 de zile) al creanţei, fără a mai fi 
necesară si dovada insuficienţei fondurilor băneşti ale debitorului. O astfel de dovadă generează 
implicit prezumţia vădită de insolvenţă. Fiind vorba de o prezumţie legală relativă, ea poate fi 
răsturnată de debitor prin proba contrarie, respectiv a existenţei fondurilor băneşti disponibile. 
 În cauză, corect a reţinut judecătorul sindic că  în privinţa celor doi creditori-recurenţi, T.G. şi 
I.N., nu este îndeplinită condiţia existenţei unei creanţe certe, lichide şi exigibile pentru deschiderea 
procedurii, creanţele declarate de aceştia fiind contestate de debitoare, iar contestaţiile susţinute de 
înscrisuri care fac dovada  unor plăţi parţiale sau a neveridicităţii sumelor pretinse de cei doi creditori. 
 Instanţa de fond a reţinut în mod corect că pentru stabilirea caracterului cert al creanţelor 
declarate de cei doi creditori sunt necesare administrarea de probatorii (expertiză contabilă) care sunt 
incompatibile cu procedura de deschidere a insolvenţei comerciale, căci caracterul cert al creanţelor 
exhibate trebuie să rezulte neîndoielnic din actele prezentate în susţinerea cererii şi să nu fie 
contestate, iar nu să necesite verificări care ar conduce la transformarea cererii de insolvenţă într-un 
litigiu de drept comun pentru determinarea pretenţiilor băneşti reclamate de creditor. 
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 Verificarea creanţelor declarate de creditori revine administratorului judiciar, după caz, 
lichidatorului, care urmează procedura reglementată la art.66-67 din Legea insolvenţei comerciale, 
rezultatul verificării, materializat în tabelul preliminar, putând fi contestat de către creditori sau orice 
persoană interesată în conformitate cu dispoziţiile art.73 din lege. 
 Prin urmare, obligaţia de verificare a creanţelor într-un dosar de insolvenţă incumbă 
administratorului/lichidatorului judiciar, iar nicidecum, judecătorul sindic, care nu trebuie să 
întâmpine obstacole în aprecierea cu uşurinţă a caracterului cert al unei creanţe cu ocazia soluţionării 
unei cereri de deschidere a procedurii insoilvenţei. 
        Nici critica privind desemnarea în calitate de lichidator judiciar a CII S.L. nu poate fi primită 
atâta vreme cât această propunere a fost susţinută de creditorul cu cea mai mare creanţă înregistrată 
respectiv Banca T. fiind respectate astfel dispoziţiile art.11 litera c din legea insolvenţei. 
 

28. Legea procedurii insolvenţei. Obiecţiuni la raportul final întocmit de lichidator. 
Închidere procedură. 

    
         Art.59, art.113 şi urm, art.129, art.131 – Legea nr.85/2006 

 

Decizia civilă nr. 1909/COM/27.10.2010 
Dosar nr. 5672/118/2008 

 
Prin Încheierea nr. 3381/COM/23.10.2008, pronunţată de judecătorul sindic în dosar 

nr.5672/118/2008, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a  insolvenţei faţă de debitoarea SC 
A.P. COM SRL, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar C.T. SPRL. 
 În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în sarcina sa, la termenul de judecată din 
19.11.2009 lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei un raport cuprinzând propunerea de 
închidere a procedurii conform art.131 din Legea nr. 85/2006  
 Lichidatorul judiciar a reiterat menţiunile din rapoartele anterioare întocmite conform art.59 
din Legea 85/2006 conform cărora nu poate face aprecieri asupra cauzelor şi împrejurărilor care au 
condus la apariţia stării de insolvenţă şi persoanelor vinovate de apariţia stării de încetare de plăţi 
întrucât nu a avut la dispoziţie documentelor financiar contabile ale debitoarei. 
 A concluzionat lichidatorul că nu se  identifică elemente care să conducă la atragerea 
răspunderii personale patrimoniale a administratorului societăţii debitoare.  

De asemenea, s-a arătat în raport că debitoarea nu figurează înregistrată cu bunuri imobile şi 
imobile în evidenţele fiscale. Şi, cum în patrimoniul societăţii falite nu există bunuri iar soldul 
contului deschis pe numele averii debitoarei este zero, lichidatorul judiciar a solicitat închiderea 
procedurii conform dispoziţiilor art. 131 din Legea nr. 85/2006. 

Raportul a fost publicat în BPI nr. 5891/8.12.2009. 
AVAS, a formulat, la data de 16.12.2009 obiecţiuni la raportul  întocmit de către lichidatorul 

judiciar, solicitând continuarea procedurii de lichidare cu măsuri care să conducă la recuperarea 
sumelor datorate de debitoare, iar DGFP Constanţa a formulat, în temeiul art.138 al.3 din Legea 
85/2006 cerere de autorizare în vederea formulării cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a 
fostului administrator statutar. 

 În motivarea obiecţiunilor, AVAS a arătat că lichidatorul judiciar nu a aplicat corect regulile 
răspunderii instituite prin art.138 din Legea 85/2006, debitoarea fiind lipsită de lichidităţi întrucât a 
fost administrată cu rea credinţă sau cu neglijenţă, iar creditorii nu-şi pot recupera creanţele contrar 
scopului procedurii speciale.  

Principala atribuţie a lichidatorului este, conform art.25 din lege, întocmirea unui raport 
amănunţit asupra activităţii debitorului, cuprinzând toate aspectele majore care au caracterizat 
desfăşurarea procedurii, inclusiv persoanele răspunzătoare pentru generarea stării de incapacitate de 
plată şi cauzele insolvenţei. 
 La dosar nu există documente din care să rezulte aceste aspecte, lichidatorul nefiind un 
executor judecătoresc cu atribuţii de vânzare a bunurilor din averea debitoarei. 
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În acest context, întrucât lămurirea acestor probleme este obligatoriu instituită de lege, 
contestatoarea a apreciat că se impune continuarea procedurii şi efectuarea tuturor demersurilor 
necesare  pentru recuperarea sumelor datorate de debitoare. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile art.129 al.1 din Legea nr. 85/2006. 
La data de 16.12.2009 creditoarea DGFP Constanţa a formulat cerere de autorizare pentru 

introducerea acţiunii având ca obiect antrenarea răspunderii patrimoniale a fostului administrator al 
debitoarei. 

Prin Încheierea nr. 2390/22.04.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa  s-a respins ca 
nefondată cererea formulată de DGFP Constanţa, în calitate de creditor al debitoarei S.C. A.P. COM 
S.R.L. privind autorizarea în vederea formulării cererii de antrenare a răspunderii membrilor organelor 
de conducere, conform art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. 
 Au fost respinse ca inadmisibile obiecţiunile formulate de AVAS la raportul lichidatorului 
judiciar prin care a propus închiderea procedurii, obiecţiuni întemeiate pe art. 129 din Legea nr. 
85/2006. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că, faţă de dispoziţiile art.129 
din Legea nr.85/2006, finalizarea lichidării bunurilor din averea debitorului este consemnată în 
raportul final  întocmit de către lichidator. 

Raportul final şi situaţiile financiare finale reprezintă o sinteză a tuturor rapoartelor şi 
planurilor de distribuţie parţială întocmite conform art.122 alin.1 şi 2 din Legea nr.85/2006. 
 Din conţinutul textului de lege enunţat judecătorul sindic a reţinut că raportul final supus 
obiecţiilor creditorilor, se întocmeşte  în cazul în care în patrimoniul debitoarei au existat bunuri care 
au fost lichidate.  

Obiecţiunile se referă la greşita aplicare de către lichidator a  regulilor răspunderii patrimoniale 
instituită prin art.138 din Legea 85/2006 şi tratarea cu superficialitate a cauzelor şi împrejurărilor ce 
au condus la apariţia stării de insolvenţă . 

Or, aceste aspecte nu fac obiectul controlului  de legalitate exercitat de judecătorul sindic 
conform art.129 al.2 din Legea 85/2006. 
 Prin urmare, raportul prin care se propune închiderea procedurii nu este raport final întocmit 
conform art. 129 din lege, astfel că obiecţiunile creditoarei întemeiate pe dispoziţiile acestui text de 
lege nu pot fi primite. 

Relativ la cererea DGFP Constanţa, judecătorul sindic a reţinut că, faţă de pentru a fundamenta 
cererea de autorizare, în înţelesul art. 138 al.3 din Legea nr. 85/2006, reclamantul trebuie să facă 
dovada îndeplinirii cerinţei menţionate expres de al.1 al art.138 din Legea nr. 85/2006, respectiv 
identificarea de către lichidatorul judiciar, în raportul prev. de art.59 din Legea nr. 85/2006 a 
persoanelor culpabile de apariţia stării de insolvenţă a debitoarei persoana juridică. 

În speţă, condiţiile deduse din interpretarea coroborată a dispoziţiilor legale mai sus 
menţionate nu sunt îndeplinite, întrucât lichidatorul judiciar a apreciat că în cauză nu a identificat 
fapte care să intre sub incidenţa art. 138 al.1 din Legea nr. 85/2006 şi nu intenţionează să formuleze 
cererea prevăzută de art. 138 al.1 din Legea nr. 85/2006 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs creditoarele – DGFP Constanţa şi AVAS 
Bucureşti. 

Recurenta creditoare DGFP Constanţa a criticat hotărârea pronunţată de judecătorul sindic ca 
fiind nelegală şi netemeinică, motivat de faptul că a formulat cerere de autorizare în calitate de 
creditor ce deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor, întrucât lichidatorul judiciar a 
arătat că nu a intrat în posesia documentelor contabile şi că nu poate stabili cauzele care au dus la 
intrarea în insolvenţă a debitoarei, astfel încât nu a înţeles să formuleze acţiunea prevăzută de art. 138 
din Legea nr. 85/2006. 

În opinia recurentei închiderea procedurii în conformitate cu prevederile art. 131 nu poate fi 
efectuată înainte de a se soluţiona în fond cererea prevăzută de art. 138 din Legea privind procedura 
insolvenţei, sens în care solicită să fie utilizate toate căile prevăzute de lege pentru recuperarea 
debitului în cuantum de 4.512 lei. 

Solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, să se constate că cererea de autorizare 
îndeplineşte cumulativ cele două condiţii prevăzute de Legea insolvenţei.  
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În drept au fost invocate dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 85/2006, art. 304 alin.9 şi art. 304 
ind.1 Cod pr.civilă. 

Intimata debitoare prin lichidatorul judiciar legal citată a depus la dosar întâmpinare prin care a 
solicitat respingerea recursului declarat de creditoare ca nefondat şi menţinerea hotărârii pronunţată de 
judecătorul sindic ca fiind legală şi temeinică. 

 Recurenta creditoare AVAS Bucureşti a criticat hotărârea pronunţată de instanţa de fond ca 
fiind nelegală şi netemeinică.  

Arată recurenta că instanţa de fond a apreciat că obiecţiunile formulate  sunt inadmisibile, 
deoarece raportul final a fost formulat în temeiul dispoziţiilor art. 131 din Legea nr. 85/2006, ori un 
raport final poate fi formulat exclusiv în temeiul art. 129 din legea nr. 85/2006 . 

Consideră că indiferent de temeiul de drept invocat pentru formularea unui raport final, 
afirmaţia că nu se pot formula obiecţiuni la acest raport echivalează cu eludarea dreptului la apărare, 
drept constituţional cu putere de principiu de drept procesual. 

Solicită să se aprecieze că obiecţiunile formulate ca fiind admisibile şi, pe cale de consecinţă, 
solicită instanţei să se dispună admiterea recursului, casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei la 
instanţa de fond în vederea soluţionării obiecţiunilor pe fond. 

În subsidiar, continuând considerentele legate de dispoziţiile art. 131 din Legea nr. 85/2006, 
măsura propusă de către legiuitor reprezintă o amendare a creditorilor care nu avansează sumele 
necesare cheltuielilor, în timp ce lichidatorul judiciar nu a aplicat corect regulile răspunderii instituite 
de dispoziţiile art. 138 şi următoarele din Legea nr. 85/2006. 

Solicită admiterea recursului, modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii obiecţiunilor 
formulate  şi pe cale de consecinţă, continuarea procedurii de lichidare a debitoarei până la 
recuperarea tuturor datoriilor pe care SC Ancora Pan SRL le are de achitat creditorilor. 

În drept a invocat dispoziţiile art. 304 pct.9 coroborat cu dispoziţiile art. 304 ind.1 din Codul 
de pr.civilă şi dispoziţiile art. 2, art. 136, art. 138, art.140, art. 142 alin.1 din legea nr. 85/2006. 

Intimata debitoare prin lichidatorul judiciar legal citată a depus la dosar întâmpinare prin care 
a solicitat respingerea recursului declarat de creditoare ca nefondat şi menţinerea hotărârii pronunţată 
de judecătorul sindic ca fiind legală şi temeinică. 

Examinând recursurile prin prisma criticilor aduse hotărârii şi care au fost încadrate în 
dispoziţiile art.304 pct.9 dar şi potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă Curtea constată că 
sunt nefondate pentru următoarele considerente: 

Potrivit dispoziţiilor art.131 din Legea nr.85/2006 „În orice stadiu al procedurii prevăzute de 
prezenta lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt 
insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze 
sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se 
dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.” 

Dispoziţiile art. 129 din Legea 85/2006 prevăd că „după ce bunurile din averea debitorului au 
fost lichidate, lichidatorul va supune judecătorului sindic un raport final însoţit de situaţiile 
financiare finale…Creditorii pot formula obiecţii la raportul final…”. 
  Din conţinutul textului prevăzut în art.129 din Legea nr. 85/2006 rezultă că raportul final supus 
obiecţiilor creditorilor se întocmeşte doar în cazul în care în patrimoniul debitoarei au existat bunuri 
care au fost lichidate. 

Rezultă deci că lichidatorul este obligat să întocmească un raport final pe care să-l supună 
aprobării judecătorului sindic şi împotriva căruia creditorii pot formula obiecţiuni doar în situaţia în 
care bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, astfel că raportul prin care lichidatorul supune 
atenţiei judecătorului sindic împrejurarea inexistenţei bunurilor nu constituie raport final în sensul 
art.129 deoarece un asemenea raport vizează existenţa bunurilor în patrimoniul debitoarei iar nu lipsa 
totală a acestora. 

Prin urmare, cererea denumită impropiu „raport” prin care lichidatorul supune atenţiei 
judecătorului sindic împrejurarea inexistenţei bunurilor în averea debitoarei şi prin care solicită 
închiderea procedurii, nu constituie raport final în sensul dispoziţiilor art.129 motiv pentru care Curtea 
apreciază ca legală soluţia judecătorului sindic privind inadmisibilitatea obiecţiunilor faţă de un astfel 
de raport . 
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 Şi aceasta pentru că, aşa cum rezultă din motivele invocate de recurenta AVAS, aceasta nu 
critică măsurile luate de practicianul în insolvenţă, relative la procedura de lichidare a bunurilor din 
averea debitoarei conform art. 113 şi urm. din Legea 85/2006, măsuri apte să atragă exercitarea 
controlului  de legalitate reglementat de art.129 al.2 rap. la art.21 al.4 din Legea nr.85/2006. 

În atare situaţie, Curtea apreciază ca fiind eronată susţinerea recurentei privind încălcarea 
dreptului la apărare prin respingerea ca inadmisibile a obiecţiunilor şi aceasta pentru că are deschisa 
calea recursului împotriva unei hotărâri de închidere a procedurii în temeiul art.131 din Legea nr. 
85/2006, unde îşi poate expune argumentele sale faţă de o astfel de propunere a lichidatorului judiciar. 

Pe cale de consecinţă, aflându-ne în prezenţa unei cereri formulată de lichidatorul judiciar de 
închidere a procedurii insolvenţei motivată de lipsa bunurilor ce ar putea fi valorificate din averea 
debitoarei, nu era obligatoriu întocmirea unui raport final şi în mod corect a apreciat tribunalul că 
obiecţiunile formulate de AVAS sunt inadmisibile, cât timp prin ele nu se critică măsurile luate de 
practicianul în insolvenţă în cursul procedurii. 

În ceea ce priveşte recursul DGFP Constanţa referitor la respingerea cererii de autorizare 
pentru introducerea acţiunii întemeiate pe dispoziţiile art.138 al.3 din Legea nr. 85/2006 Curtea reţine 
următoarele: 

Dispoziţiile art. 138 al.3 din Legea nr. 85/2006, în vigoare la momentul pronunţării hotărârii, 
stabilesc că, ” comitetul creditorilor sau creditorul care deţine mai mult de jumătate din valoarea 
tuturor creanţelor poate cere judecătorului-sindic să fie autorizat să introducă acţiunea prevăzută la 
alin. (1), dacă administratorul judiciar sau lichidatorul a omis să indice, în raportul său asupra 
cauzelor insolvenţei, persoanele culpabile de starea de insolvenţă a patrimoniului debitorului 
persoană juridică ori dacă acesta a omis să formuleze acţiunea prevăzută la alin. (1) şi răspunderea 
persoanelor la care se referă alin. (1) ameninţă să se prescrie. ” 

Aceste dispoziţii trebuie interpretate în acord cu actuala reglementare a art. 138 al.1 din Legea 
nr. 85/2006, introdusă prin OUG 173/2008 conform căruia: „În cazul în care în raportul întocmit în 
conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă 
apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, 
judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare 
de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul 
societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una 
dintre următoarele fapte:” 

Potrivit dispoziţiilor art. 138 alin.1, în vigoare la momentul pronunţării hotărârii, în principiu, 
au calitate procesuală activă pentru promovarea acţiunii în răspundere civilă administratorul sau 
lichidatorul şi doar, în subsidiar, comitetul creditorilor, cu autorizarea prealabilă a judecătorului 
sindic, condiţionat alternativ de: 

- omisiunea administratorului judiciar sau lichidatorului de a indica, în raportul său asupra 
cauzelor insolvenţei, a persoanelor culpabile de starea de insolvenţă a patrimoniului debitoarei; 

- omisiunea administratorului/lichidatorului de a formula acţiunea prevăzută la alin.1 şi 
răspunderea persoanelor la care se referă alin.1 ameninţă să se prescrie. 

În speţă, lichidatorul judiciar prin rapoartele anterioare întocmite conform art.59 din Legea 
85/2006 a învederat că nu poate face aprecieri asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la 
apariţia stării de insolvenţă şi a persoanelor vinovate de apariţia stării de încetare de plăţi întrucât nu a 
avut la dispoziţie documentelor financiar contabile ale debitoarei. 
 A concluzionat lichidatorul că nu se  identifică elemente care să conducă la atragerea 
răspunderii personale patrimoniale a administratorului societăţii debitoare.  

Într-o astfel de situaţie, Curtea reţine că hotărârea judecătorului sindic este legală, cererea de 
autorizare pentru introducerea acţiunii în răspundere civilă nefiind circumscrisă condiţiilor obligatorii, 
alternative stabilite de legiuitor, nefiind deci în prezenţa unei omisiuni a lichidatorului de a indica 
cauzele insolvenţei şi persoanele culpabile ori de a formula acţiune. 
 Aşa cum rezultă din practica constantă a Curţii Constituţionale, dispoziţiile art. 138 alin.3 au 
fost declarate constituţionale, chiar dacă condiţionează autorizarea comitetului de creditori de a 
introduce acţiunea de stabilire a răspunderii patrimoniale a persoanelor membre ale organelor de 
supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere, precum şi a oricăror alte persoane, de îndeplinirea 
celor două condiţii prevăzute de lege. 
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S-a reţinut că specificul procedurii a impus adoptarea unor reguli de procedură speciale, care 
derogă de la normele dreptului comun, stabilirea acestora constituind atributul exclusiv al 
legiuitorului, potrivit art. 126 alin.2 din Constituţie şi în acest context acţiunea de stabilire a 
răspunderii patrimoniale a persoanelor prevăzute de lege poate fi supusă anumitor condiţii restrictive 
întrucât nu reprezintă o acţiune în sine stătătoare, ci o cerere incidentă care intervine într-un cadru 
procesual preexistent. 

De asemenea, s-a reţinut că aceste condiţii impuse prin art.138 alin.3 din lege sunt justificate şi 
de intenţia legiuitorului de a atribui comitetului creditorilor o calitate procesuală activă subsidiară, 
circumstanţiată de lipsa de diligenţă a titularilor acestei acţiuni, şi anume administratorul judiciar sau 
lichidatorul. 

În această materie, Curtea Constituţională a statuat că oriunde legiuitorul a condiţionat 
valorificarea unui drept de îndeplinirea anumitor cerinţe şi respectarea anumitor proceduri, nu s-a 
operat în acest fel cu intenţia de a restrânge accesul liber la justiţie, de care, în mod evident, cel 
interesat a beneficiat în cadrul termenului legal instituit, ci exclusiv pentru a instaura un climat de 
ordine, indispensabil, în vederea exercitării dreptului constituţional prevăzut de art.21, asigurând 
protecţia drepturilor şi intereselor legitime a tuturor părţilor. 

Concluzionând, cum autorizarea comitetului creditorilor sau a creditorului care deţine mai mult 
de jumătate din valoarea tuturor creanţelor reprezintă o măsură de excepţie, pendinte de concluziile 
lichidatorului judiciar investit cu atribuţii de verificare şi evidenţiere a cauzelor apariţiei insolvenţei şi 
a persoanelor culpabile de apariţia acestei stări, iar în  raportul întocmit conform art. 59 din Legea nr. 
85/2006 lichidatorul judiciar nu a identificat persoanele culpabile de apariţia stării de insolvenţă a 
debitoarei, Curtea reţine că judecătorul sindic a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor legale în 
materie când a apreciat că nu sunt îndeplinite cerinţele legale şi a respins cererea  de autorizare. 

Pentru considerentele arătate mai sus, Curtea reţine că hotărârea tribunalului este legală , criticile 
aduse de recurente nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru care în temeiul 
art.312 din Codul de procedură civilă recursurile vor fi respinse ca nefondate. 
 

29. Legea privind procedura insolvenţei. Respingere plan reorganizare propus de 
debitoare. Aprobare raport administrator judiciar privind propunerea de intrare în faliment a 
debitoarei prin procedură simplificată. 

 
                                                                                   Art.95 – Legea nr.85/2006 

 

Decizia civilă nr. 2186/COM/15.12.2010 
Dosar nr. 1877.1/88/2009 

 
Prin Sentinţa civilă nr.1365/14.05.2010 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul 

nr.1877/88/2009 al Tribunalului Tulcea s-a respins planul de reorganizare propus de către debitoare 
prin administratorul statutar, a aprobat raportul administratorului judiciar HM E.I. Bucureşti, privind 
propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată, a admis cererea administratorului 
judiciar HM E.I. Bucureşti şi, în temeiul art.107 alin.1 lit.b din Legea nr.85/2006, a dispus intrarea 
societăţii debitoare SC V.S. SRL în procedura simplificată a falimentului şi dizolvarea societăţii 
debitoare; a constatat încetat de drept dreptul de administrare al debitoarei. 

A confirmat în calitate de lichidator pe HM E.I. Bucureşti care va exercita atribuţiile prevăzute 
de art.24 şi 25 din Legea nr.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi 
orice alte atribuţii care îi revin şi a stabilit pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 2500 lei 
+ TVA pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 10 % din 
fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei şi din recuperarea de creanţe. 

A obligat debitoarea de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar, toate informaţiile cerute de 
acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum 
şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 de zile anterioare deschiderii 
procedurii, sub sancţiunea prevăzută la art.108 indice 1 alin.1 pct.2 lit.d şi e din Codul de procedură 
civilă şi să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev. de art.29 alin.1. 



 85

 În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006, a dispus ca toate băncile la care debitoarea are 
disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului. 

A stabilit termenele limită pentru de verificarea creanţelor, de depunere a contestaţiilor, de 
întocmire a tabelului definitiv consolidat, pentru continuarea procedurii falimentului şi a dispus 
lichidatorului să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, 
debitoarei şi ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare care va 
cuprinde termenele limită. 

Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a reţinut că debitoarea S.C. V.S. S.R.L. 
Tulcea a solicitat în temeiul art.94 din Legea nr.85/2006 aprobarea planului de reorganizare, depus la 
dosarul cauzei la data de 1 aprilie 2010. 
 La data de 06 aprilie 2010 administratorul judiciar a depus raportul privind propunerea de 
intrare în procedura falimentului a debitoarei S.C. V.S. S.R.L. şi a solicitat în temeiul art.4 al.4 din 
Legea nr.85/2006, plata cheltuielilor de procedură. 
 Legal notificaţi creditorii, nu s-au prezentat pentru a-şi exprima punctul de vedere cu privire la 
aprobarea planului de reorganizare sau cu privire la procedura simplificată a falimentului. 
 S-a reţinut că planul nu specifică măsuri adecvate pentru punerea sa în aplicare, aşa cum sunt 
prevăzute la art.95 alin.6, respectiv cele cu privire la obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea 
planului, sursele de provenienţă ale acestora, dacă există totuşi, element esenţial al unui plan de 
reorganizare sau dacă va avea loc o lichidare a tuturor sau a unor bunuri din averea debitorului, 
distribuirea către creditori în contul creanţelor. 
 Întrucât planul propus de debitoare nu cuprinde nici unul dintre aceste elemente, absolut 
obligatorii în ce priveşte conţinutul şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă un plan de 
reorganizare, având în vedere că unul dintre creditori, respectiv, C.E.B. nu a fost de acord cu 
admiterea planului pe aceleaşi considerente, faţă de creditorul P.B. care a fost de acord cu planul, cu 
condiţia achitării şi a accesoriilor creditului, fără a se preocupa însă de faptul că, planul nu cuprinde 
măsuri privind obţinerea de resurse financiare, judecătorul sindic va respinge cererea privind 
admiterea planului de reorganizare propus de debitoare. 
 În consecinţă, în conformitate cu art.107 alin.1 lit.b, potrivit cu care judecătorul sindic va 
decide intrarea în faliment dacă planul propus de debitor nu a fost acceptat, a dispus intrarea 
debitoarei în procedura simplificată a falimentului. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs debitoarea SC V.S. SRL – prin administrator 
special T.S., criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică, sub următoarele aspecte: 

I). În mod eronat s-a reţinut ca planul propus de către debitor nu indica perspectivele de 
redresare, programul de plata al creanţelor, masurile adecvate pentru punerea sa în aplicare etc. 

Apreciază că planul de reorganizare propus de către debitor întruneşte condiţiile Legii 
85/2006, pentru a putea fi admis, întrucât în urma estimării tuturor rulajelor creditoare şi debitoare 
pentru cei 2 ani (2010, 2011), unde total venituri = 9.895.720 ron, iar total cheltuieli = 9.649.173 ron. 
Consideră că se pot acoperi plata sumelor creditoare curente, în rate de pana la 7.200 ron, 
reprezentând venituri din chirii, sume pe care se obligă a le achita creditorului S.C. G.F. S.R.L. 
Bucureşti, concomitent cu plata tuturor debitelor curente, înregistrate la ceilalţi creditori menţionaţi 
mai sus. 

În acest sens, arată că în cuprinsul planului de reorganizare, depus la data de 01.04.2010, au 
fost menţionate următoarele aspecte: 

- obiectul de activitate al societăţii debitoare constă în comerţ cu ridicata legume-fructe şi 
produse alimentare, comerţ cu amănuntul de mărfuri generale-alimentare şi nealimentare, transporturi 
rutiere de mărfuri şi alte transporturi. 

- mijloace fixe necesare desfăşurării activităţii. Astfel, societatea îşi desfăşoară activitatea intr-
un spaţiu comercial sub forma unui depozit situat în Tulcea, str. I. nr. 115, obţinut în urma 
Contractului de credit de investiţii încheiat cu banca C.E.B. Tulcea nr.48/13.12.2007 pe o perioada de 
15 ani, maturitatea fiind la 09.12.2022, iar suma limitei de creditare fiind de 196000 ron. 

- veniturile debitoarei, obţinute din activităţi din vânzări mărfuri alimentare-nealimentare, fructe-
legume şi din chirii, prin închirierea spaţiului comercial/ depozit conform Contractului de închiriere 
nr.35/14.05.2008 pe o perioadă de 10 ani. Suma chiriei lunare este de 5 euro/mp, inclusiv TVA, 
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respectiv 1.438,40 euro/287,68 mp, aproximativ 7.200 ron, în funcţie de curs euro BNR şi de rata 
inflaţiei. 

- în ceea ce priveşte cheltuielile aferente activităţii, pe lângă plăţile efectuate către furnizorii de 
mărfuri-servicii, bugetul local şi bugetul de stat, de-a lungul timpului, firma a contractat câteva credite 
bancare, necesare îmbunătăţirii şi dezvoltării activităţii curente, credite care au creat obligaţii de plata 
lunare. 

În ceea ce priveşte acordul creditorilor referitor la admiterea planului, atât P.B. cât şi C.E.B. 
este de acord cu planul de reorganizare al SC V.S. SRL. 

In conformitate cu dispoziţiile art.2 din Legea 85/2006, scopul prezentei legi este acoperirea 
pasivului debitorului iar acesta se poate realiza prin redresarea economica a debitorului şi stingerea 
datoriilor sale către creditori ori lichidarea averii debitorului prin faliment. 

Astfel, nu este imperios a se lichida bunurile debitorului, scopul legii fiind acela de recuperare 
a creanţelor creditorilor şi de redresare economica a activităţii debitorului. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurent şi care au fost 
încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9, dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din Codul de 
procedură civilă Curtea constată că este nefondat pentru următoarele considerente: 

În conformitate cu dispoziţiile  art.95 din Legea nr. 85/2006, înainte de modificarea sa prin 
Legea nr. 169/2010:  
    (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi 
specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta 
debitorului, şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce priveşte 
modalitatea de selecţie, desemnare şi înlocuire a administratorilor şi a directorilor. 
    (2) Planul de reorganizare va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată a creanţelor. 
    (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani, socotiţi de la data confirmării. 
    (4) La recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de 
la confirmarea planului, această perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, 
dacă propunerea este votată de cel puţin două treimi din creditorii aflaţi în sold la acea dată. 
    (5) Planul de reorganizare va menţiona: 
    a) categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate, în sensul legii; 
    b) tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate; 
    c) dacă şi în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociaţii din societăţile în 
nume colectiv şi asociaţii comanditaţi din societăţile în comandită vor fi descărcaţi de răspundere; 
    d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu 
valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea estimativă se 
va calcula la data propunerii planului. 
    (6) Planul va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, cum ar fi: 
    A. păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor, a conducerii activităţii sale, inclusiv 
dreptul de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale de către 
administratorul judiciar desemnat în condiţiile legii; 
    B. obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de provenienţă a 
acestora; 
    C. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai multe 
persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmării planului; 
    D. fuziunea debitorului, în condiţiile legii; 
    E. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori în bloc, libere de 
orice sarcini, sau distribuirea acestora către creditorii debitorului, în contul creanţelor pe care 
aceştia le au faţă de averea debitorului; 
    F. lichidarea parţială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului se face 
potrivit art. 116 - 120; 
    G. modificarea sau stingerea garanţiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul creditorului 
garantat, a unei garanţii sau protecţii echivalente, în condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. c); 
    H. prelungirea datei scadenţei, precum şi modificarea ratei dobânzii, a penalităţii sau a oricărei 
alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale; 
    I. modificarea actului constitutiv al debitorului, în condiţiile legii; 
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    J. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menţionate la lit. C 
şi D, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi de Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru înscrierea în 
plan a unei emisiuni de titluri de valoare este necesar acordul expres, în scris, al creditorului care 
urmează să primească titlurile de valoare emise, acord ce se va da înainte de admiterea planului de 
către judecătorul-sindic, în conformitate cu prevederile art. 98 alin. (3). Prin excepţie de la 
prevederile art. 205 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
operaţiunile cuprinse la prezenta literă sunt considerate operaţiuni exceptate în sensul art. 205 alin. 
(1) din legea menţionată mai sus; 
    K. prin derogare de la prevederile lit. J, planul de reorganizare nu poate prevedea conversia 
creanţelor bugetare în titluri de valoare; 
    L. inserarea în actul constitutiv al debitorului - persoană juridică - sau al persoanelor menţionate 
la lit. C şi D a unor prevederi: 
    a) de prohibire a emiterii de acţiuni fără drept de vot; 
    b) de determinare, în cazul diferitelor categorii de acţiuni ordinare, a unei distribuţii 
corespunzătoare a votului între acestei categorii; 
    c) în cazul categoriilor de acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar faţă de alte categorii de 
acţiuni, de reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor reprezentând categoriile de 
acţiuni respective în ipoteza neonorării obligaţiei de plată a dividendelor. 

 Examinând planul de reorganizare propus de către debitoare, Curtea constată că într-adevăr 
acesta nu întruneşte cerinţele normei legale mai sus enunţate, nefiind  indicate perspectivele de 
redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare 
disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului. 
 De asemenea, planul nu cuprinde programul de plată al creanţelor, precum şi date cu privire la 
categoriile de creanţe care nu sunt nefavorizate, tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate, ce 
despăgubiri urmează a fi oferite tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă 
ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment. 

Planul de reorganizare nu specifica nici măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, astfel 
cum sunt menţionate la art.95 al.6 din Legea nr. 85/2006. 

Cum prevederile pe care trebuie să le cuprindă un plan de reorganizare au caracter imperativ, 
nesocotirea acestora duce neacceptarea lui, concluzionându-se că nu se poate realiza redresarea 
economica a debitorului şi stingerea datoriilor sale către creditori, singura soluţie fiind lichidarea 
averii debitorului prin faliment.  

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus, simpla estimare a unor venituri din 
surse nesigure nu este de natură a complini lipsurile obligatorii din planul de reorganizare propus de 
debitoare, motiv pentru care Curtea consideră că hotărârea tribunalului este legală, criticile aduse de 
recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru care în temeiul art.312 din 
Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 
 

30. Măsuri asigurătorii. Înfiinţare poprire asigurătorie asupra sumelor de bani, titlurilor 
de valoare sau altor bunuri mobile. 

 
Art.591, art.597 Cod pr.civilă 

 
Decizia civilă nr. 1248/COM/01.07.2010 

Dosar nr. 4202/118/2010 
 

Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr. 4202/118/06.04.2010, 
petenta S.C. I. S.R.L. a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se dispună înfiinţarea măsurii 
popririi asiguratorii asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale, 
urmăribile datorate debitoarei S.C. D. S.A.  

Motivând acţiunea învederează în esenţă că, între creditoarea S.C. I.  S.R.L. şi debitoarea 
S.C. D. SA, s-a încheiat contractul de subantrepriză nr.155/01.06.2006, având ca obiect executarea de 
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către creditoarea S.C. I. S.R.L. a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor în bazinul hidrografic 
Topolog.  

La data de 08.01.2009, între părţile contractante a fost încheiată „nota de constatare lucrări”, 
completata ulterior cu „borderoul situaţiilor de lucrări martie 2009”, înscrisuri pe baza cărora s-a 
stabilit preţul datorat creditoarei la valoarea totala de 1.843.635,46 lei.   

Mai arată creditoarea că, debitoarea, fără nici o justificare, a refuzat să efectueze plata, motiv 
pentru care a promovat acţiune in pretenţii, înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta sub 
nr.4074/118/2010.  

Susţine creditoarea că, este titulara unei creanţe exigibile, constatate prin act scris, si a făcut 
dovada intentării acţiunii de fond, astfel încât sunt întrunite condiţiile necesare înfiinţării măsurii 
popririi asiguratorii asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale 
urmăribile, datorate debitoarei S.C. D. S.A., până la soluţionarea irevocabilă a dosarului de fond. 

Prin Încheierea nr.280/08.04.2010, Tribunalul Constanţa a admis  acţiunea formulată de 
reclamanta creditoare, instituind măsura popririi asigurătorii asupra sumelor de bani, titlurilor de 
valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitoarei S.C. D. S.A. de o a treia 
persoana, sau pe care aceasta i le va datora in viitor, in temeiul unor raporturi juridice existente, până 
la concurenţa sumei de 1.854.635,47 lei şi până la soluţionarea cauzei ce face obiectul dosarului nr. 
4074/118/2010 înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa-Secţia Comercială. 
 Prin aceeaşi hotărâre a stabilit în sarcina creditoarei reclamante obligaţia de plată a unei 
cauţiuni în cuantum de 100.000 lei, sub sancţiunea desfiinţării de drept a popririi asigurătorii, 
cauţiunea va fi depusă, după caz, la Trezoreria Statului, Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC – 
SA, sau orice altă instituţie bancară pe numele părţii respective, la dispoziţia instanţei, înăuntrul 
termenului de 5 zile de la data comunicării prezentei hotărâri. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a apreciat că acţiunea este fondată pentru 
următoarele considerente: 

Conform art.597. „(1) Poprirea asiguratorie se poate înfiinţa asupra sumelor de bani, 
titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia 
persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în 
condiţiile stabilite de art. 591. (2) Dispoziţiile art. 592-595 se aplică în mod corespunzător”.  

Art. 591. stabileşte condiţiile în care pot fi dispuse măsurile asiguratorii în sensul că „(1) 
Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată prin act scris şi este 
exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale 
debitorului, dacă dovedeşte că a intentat acţiune. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în 
cuantumul fixat de către instanţă. (2) Acelaşi drept îl are şi creditorul a cărui creanţă nu este 
constatată în scris, dacă dovedeşte că a intentat acţiune şi depune, o dată cu cererea de sechestru, o 
cauţiune de jumătate din valoarea reclamată. (3) Instanţa poate încuviinţa sechestrul asigurător chiar 
dacă creanţa nu este exigibilă, în cazurile în care debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date 
creditorului sau nu a dat asigurările promise ori atunci când este pericol ca debitorul să se sustragă 
de la urmărire sau să-şi ascundă ori să-şi risipească averea. În aceste cazuri, creditorul trebuie să 
dovedească îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de alin. 1 şi să depună o cauţiune al cărei 
cuantum va fi fixat de către instanţă”.  

Pe cale de consecinţă, pentru admisibilitatea unei cereri de înfiinţare a popririi asiguratorii este 
necesară întrunirea următoarelor condiţii: creditorul să nu deţină un titlu executoriu, să aibă creanţa 
recunoscută prin act scris, să fie exigibilă şi să facă dovada formulării unei acţiuni în vederea 
recuperării creanţei. 

În cauză, aceste condiţii sunt îndeplinite, instanţa constatând că, S.C. I.  S.R.L.  nu deţine un 
titlu executoriu, iar la dosarul cauzei au fost depuse  contractul de subantrepriză nr.155/01.06.2006, 
actul adiţional la acest contract, borderoul situaţiilor de lucrări şi nota de constatare execuţie lucrări, 
factura fiscala nr.10.248/15.05.2009, înscrisuri din care reiese obligaţia de plată de către debitoare a 
unor sume de bani către creditoare. 

Totodată, instanţa de fond a reţinut că, s-a făcut dovada intentării acţiunii de fond de către 
creditoarea S.C. I. S.R.L., pe rolul Tribunalului Constanta aflându-se dosarul nr. 4047/118/2010, 
având ca obiect acţiune in pretenţii formulata împotriva pârâtei S.C. D. S.A. 
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Instanţa a apreciat că, instituirea măsurii popririi asiguratorii este admisibilă si fără indicarea 
expresa, la momentul formulării cererii, a terţului poprit, întrucât, în momentul în care creditorul 
popritor va obţine titlul executoriu împotriva debitorului poprit, poprirea asiguratorie se transforma în 
poprire executorie, din acest moment născându-se al treilea raport juridic concret, între creditorul 
popritor si terţul poprit individualizat, creditorul putând să pretindă terţului să-i plătească lui ceea ce-i 
datora debitorului, desigur în limita creanţei deţinută de creditorul popritor fata de debitorul poprit.   
 Împotriva acestei încheieri a declarat recurs SC D. SA TULCEA, criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu următoarea motivaţie în esenţă: 

- instanţa nu poate dispune înfiinţarea unei popriri asigurătorii fără analiza raportului juridic 
existent între debitor şi terţ poprit, apreciind incorect necesitatea identificării de către creditor a 
terţului poprit în mâinile căruia urmează să fie indisponibilizată suma, ceea ce echivalează cu o 
nerezolvare a fondului şi, implicit, trimiterea cauzei spre rejudecare; 

- în mod greşit instanţa de fond a considerat că, solicitarea creditorului intră sub incidenţa 
disp.art.591 al.1 Cod pr.civilă, în realitate creditorul nu dispune de o creanţă constatată printr-
un act scris, iar dacă s-ar recunoaşte existenţa unei creanţe, ea nu ar putea fi opusă SC D. SA, 
ci investitorului (A.R.). 
Recursul este nefondat, urmând a fi respins, apreciază Curtea în temeiul art.312 Cod 

pr.civilă, pentru următoarele considerente, în esenţă: 
  Instanţa a fost investită de către intimata reclamantă SC I. SRL cu soluţionarea cauzei având 
ca obiect înfiinţarea măsurii popririi asigurătorii asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor 
bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului său SC D. SA de către o a treia persoană, 
sau pe care aceasta, i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. 
 Reţine Curtea că părţile au perfectat contractul de subantrepriză nr.155/01.06.2006, prin 
care intimata şi-a asumat executarea de „lucrări de apărare împotriva inundaţiilor în bazinul 
hidrografic Topolog, judeţ Constanţa”, iar la data de 08.01.2009, în executarea contractului de 
subantrepriză anterior individualizat, între dirigintele de şantier – reprezentant al investitorului DADL 
- , pârâta SC D. SA în calitate de antreprenor general şi intimata SC I. SRL s-a perfectat „Nota de 
constatare execuţie lucrări” prin care au fost recunoscute ca fiind efectuate lucrările executate de 
către intimată, preţul acestora fiind precizat pentru suma de 1.204.362,61 lei + TVA, precum şi faptul 
că preţul astfel convenit nu cuprinde OS - organizarea de şantier - şi actualizarea. 
 Ulterior, la data de 15.05.2009, intimata facturează preţul lucrărilor executate, agreat de toate 
părţile contractului de subantrepriză prin înscrisurile enumerate, solicitând recurentei a se efectua 
plata acestora şi astfel, constatându-se refuzul plăţii, chiar dacă creanţa a fost constatată printr-un act 
scris – facturi fiscale emise şi acceptate la plată; consemnările în procesele verbale întocmite de părţi 
cu ocazia concilierii succesive a litigiului, fapt ce a determinat formularea cererii dedusă judecăţii. 
 Este cunoscut că poprirea asigurătorie reprezintă o modalitate de executare silită care se 
realizează printr-o procedură specială, constând în blocarea conturilor bancare ale debitorului, a unui 
procent din veniturile debitorului, în limitele prevăzute de lege, ori indisponibilizarea titlurilor de 
valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană, cu 
consecinţa preluării forţate de către executorul judecătoresc a sumelor sau a bunurilor incorporale 
necesare acoperirii integrale a debitului urmărit. 
 Scopul popririi asigurătorii este limitat la indisponibilizarea sumelor de bani sau a efectelor 
pe care un terţ le datorează debitorului urmărit, iar subiecţii popririi sunt: creditorul urmăritor 
denumit creditor popritor, debitorul urmărit denumit şi debitor poprit şi terţul poprit, între aceşti 
trei subiecţi stabilindu-se următoarele raporturi juridice: un raport de creanţă între creditorul poprit 
şi debitorul poprit; un raport de aceeaşi natură între debitorul poprit şi terţul poprit şi un raport 
procesual între creditorul popritor şi terţul poprit, care ulterior, prin efectul validării popririi, atunci 
când este necesar, se transformă într-un raport de creanţă. 
 Deoarece măsurile asigurătorii au un caracter de gravitate pentru debitor, având drept 
consecinţă indisponibilizarea averii acestuia, legislaţia procesuală civilă prevede că instanţa are 
dreptul de apreciere în luarea unei asemenea măsuri. 
 Condiţiile şi procedura popririi asigurătorii au fost reglementate de legiuitor în conţinutul 
art.591 – art.597 Cod pr.civilă, tocmai pentru că, acţionând în justiţie, reclamantul urmăreşte în mod 
firesc obţinerea unei hotărâri favorabile şi valorificarea drepturilor recunoscute pe această cale, pentru 
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a preîntâmpina situaţii nefavorabile, determinate de dispariţia sau distrugerea activului patrimoniului 
debitoarei. 
 Conform dispoziţiilor cuprinse în art.597 al.1 Cod pr.civilă, „Poprirea asiguratorie se poate 
înfiinţa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile 
datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor 
raporturi juridice existente, în condiţiile stabilite de art. 591. (2) Dispoziţiile art. 592-595 se aplică în 
mod corespunzător”. 

Pe de altă parte, în conţinutul art.591 Cod pr.civilă, legiuitorul a stabilit condiţiile în care pot 
fi dispuse măsurile asigurătorii, textul de lege indicat, prevăzând: în al.(1) ”Creditorul care nu are 
titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată prin act scris şi este exigibilă, poate solicita 
înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă 
dovedeşte că a intentat acţiune. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către 
instanţă”; în al.(2) „Acelaşi drept îl are şi creditorul a cărui creanţă nu este constatată în scris, dacă 
dovedeşte că a intentat acţiune şi depune, o dată cu cererea de sechestru, o cauţiune de jumătate din 
valoarea reclamată”; şi în al.(3) „Instanţa poate încuviinţa sechestrul asigurător chiar dacă creanţa 
nu este exigibilă, în cazurile în care debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date creditorului 
sau nu a dat asigurările promise ori atunci când este pericol ca debitorul să se sustragă de la 
urmărire sau să-şi ascundă ori să-şi risipească averea. În aceste cazuri, creditorul trebuie să 
dovedească îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de alin. 1 şi să depună o cauţiune al cărei 
cuantum va fi fixat de către instanţă”.  

Probatoriul administrat în cauză face dovada că, intimata reclamantă pretinde contravaloarea 
unor lucrări de construcţii efectuate în baza contractului de subantrepriză intervenit între părţi sub 
nr.155/01.06.2006, ce sunt aferente anului 2008, invocând în susţinerea cererii o notă de constatare 
din data de 08.01.2009. 

Potrivit art.3.2 din contract, ce este legea părţilor, în sensul dispoziţiilor cuprinse în art.969 
Cod civil, conform cărora „Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante”, 
plata lucrărilor urma a fi efectuată pe baza „situaţiilor de lucrări întocmite de către subantreprenor, 
însuşite de inspectorul de şantier – reprezentant al investitorului şi de antreprenorul general şi a 
facturii”. 

În atare situaţie, coroborând dispoziţiile cuprinse în art.591 Cod pr.civilă, cu cele prevăzute în 
contractul de subantrepriză intervenit între părţi, Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic instanţa 
de fond a reţinut că, cererea dedusă judecăţii este admisibilă, atât timp cât, pentru admisibilitatea sa 
era necesară întrunirea condiţiilor expuse în text şi anume: creditorul ce nu deţine un titlu 
executoriu, trebuia să aibă o creanţă recunoscută printr-un act scris, creanţa să fie exigibilă şi să 
se facă dovada formulării unei acţiuni în vederea recuperării creanţei. 

Susţinerile recurentei privind „actul scris”, „lipsa prevederilor contractuale privind acoperirea 
costurilor organizării de şantier”, „nota de constatare ce nu poate constitui o situaţie de lucrări care să 
justifice plata”, nu pot fi primite de către Curte deoarece, la dosarul cauzei au fost depuse de către 
intimata reclamantă: contractul de subantrepriză nr.155/01.06.2006; actul adiţional la acest contract; 
borderoul situaţiilor de lucrări şi nota de constatare execuţie lucrări; factura fiscală 
nr.10248/15.05.2009, înscrisuri din care reiese obligaţia de plată de către debitoare a unor sume de 
bani către creditoare. 

Totodată, Curtea reţine că, în speţă, intimata reclamantă SC I. SRL a făcut dovada intentării 
unei acţiuni de fond, având ca obiect pretenţii, împotriva recurentei SC DELTACONS SA, 
înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr.4047/118/2010. 

În mod legal şi temeinic instanţa de fond analizând instituţia măsurii popririi asigurătorii, a 
apreciat că, aceasta este fondată, chiar dacă, la momentul formulării cererii, nu a fost indicat expres 
terţul poprit, întrucât, în momentul în care creditorul popritor va obţine titlul executoriu împotriva 
debitorului său, poprirea asigurătorie se transformă în poprire executorie, din acest moment 
născându-se al treilea raport juridic concret între creditorul popritor şi terţul poprit individualizat, 
creditorul putând să pretindă terţului să-i plătească lui ce-i datora debitorului, desigur în limita 
creanţei deţinută de creditorul popritor faţă de debitorul poprit. 

Faţă de natura comercială a cauzei şi de calitatea de comercianţi a părţilor, şi având în vedere 
scopul măsurii asigurătorii solicitată a fi instituită, Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic 
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instanţa de fond a admis cererea, odată ce, condiţiile de admisibilitate erau îndeplinite şi tocmai pentru 
a garanta, posibilitatea acoperirii unor eventuale pagube cauzate recurentei pârâte, a dispus 
consemnarea de către intimata reclamantă a unei cauţiuni în valoare de 100.000 lei, sub sancţiunea 
desfiinţării de drept a popririi asigurătorii. 

Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat. 
 

31. Revizuire. Examinare condiţii admisibilitate cerere. 

 
                                              Art.322 al.1, art.326 al.1, al.3 Cod pr.civilă 

 

Decizia civilă nr. 2043/COM/24.11.2010 
Dosar nr. 989/36/2010 

 
 Prin cererea înregistrată sub nr. 989/36/20.07.2010 la Curtea de Apel Constanţa, DGFP 
Constanţa a solicitat revizuirea Deciziei civile nr. 1111/21.06.2010 pronunţată de această instanţă, în 
temeiul dispoziţiilor art. 322-328 Cod pr.civilă. 

În motivarea cererii revizuenta a arătat că la data de 22.04.2010 organul fiscal teritorial 
competent respectiv AFP pentru contribuabili Mijlocii a comunicat faptul ca extrasul de cont nr. 
1/05.01.2010 (pe care şi-a întemeiat instanţa de fond soluţia) a fost corectat prin îndreptarea erorii 
materiala strecurata in cuprinsul acestuia, considerându-se că se impune revizuirea Deciziei civile nr. 
1111/21.06.2010. 

 Organul fiscal teritorial a procedat la îndreptarea erorii materiale din Extrasul de cont 
nr.1/5.01.2010 conform art. 48 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, editându-se un alt 
extras de cont, corectat, care a fost comunicat si către societatea debitoare. 

Arată revizuenta că „extrasul de cont" pe care se bazează soluţia instanţei de fond a fost 
corectat, că a fost comunicat către societatea debitoare, ca sumele datorate de societatea debitoare 
potrivit acestuia sunt în cuantum de 386.807 lei. 

In concluzie, solicită admiterea cererii de revizuire, astfel cum a fost formulată, să se constate 
că cererea D.G.F.P. Constanţa privind înscrierea la masa credală a debitoarei pentru suma de 386.807 
lei a fost formulata în termenul legal si, pe cale de consecinţa, modificarea în tot a hotărârii  atacate în 
sensul admiterii cererii de înscriere la masa credală cu suma menţionata. 
 În şedinţa publică din 27.10.2010 lichidatorul judiciar al debitoarei, B.A.V. a depus la dosar 
întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire, întrucât prin respectiva 
decizie instanţă de recurs nu a evocat fondul. 
 Înscrisul prezentat de DGFP Constanţa la data de 22.04.2010 în constituie extrasul de cont nr. 
1/05.01.2010 întrucât a fost prezentat în dosarul de fond, iar instanţa de recurs pronunţându-se şi în 
baza acestuia. Fiind un document corectat, nesemnat de conducătorul unităţii fiscale, pentru că nu mai 
era posibilă semnarea ulterioară a acestuia - produs la data de 22.04.2010, chiar la o zi după 
înregistrarea recursului, tocmai ca să existe dovada în susţinerea recursului în dosarul nr. 
7480/118/2009. 

Nu se poate reţine că acest înscris este un înscris doveditor care nu a putut fi înfăţişat dintr-o 
împrejurare mai presus de voinţa sa şi care să poată constitui motiv de revizuire a deciziei pronunţată 
de instanţa de recurs. 

La data de 22.11.2010 DGFP Constanţa a depus la dosar precizări prin care a răspuns la 
excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire, solicitând respingerea acesteia.  

Arată că înscrisul reprezentat de extrasul de cont nr. 1/05.01.2010 a fost corectat de organul 
emitent în baza art. 48 din OG nr. 92/2003 la data de 22.04.2010, deci după pronunţarea hotărârii de 
fond, situaţie în care aceasta nu a putut fi prezentat instanţei de fond. Acest înscris a fost depus la 
instanţa de recurs care nu a ţinut cont şi nu s-a pronunţat asupra acestuia. 

Procedând în conformitate cu art.137 alin.1 Cod de procedură civilă, la soluţionarea 
excepţiei care face de prisos soluţionarea cauzei pe fond,  Curtea apreciază că excepţia 
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inadmisibilităţii pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.322 al.1 Cod pr. Civ. este 
întemeiată. 

Prin decizia civilă nr. 1111/21.06.2010 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa s-a respins 
ca nefondat recursul comercial declarat de recurenta-creditoare DGFP Constanţa, în contradictoriu cu 
intimatul C.I.I. B.A.V. - lichidator judiciar al SC P.E. SRL, împotriva sentinţei civile 
nr.1726/15.03.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa - Secţia comercială în dosarul 
nr.7480/118/2009. 

S-a reţinut că, în conformitate cu extrasul de cont din 5.01.2010, creditoarea a arătat că, la 
31.12.2009, intimata - debitoare figura în evidenţele sale cu 165.354 lei, iar această sumă a fost 
înregistrată în tabelul definitiv al obligaţiilor. 
 Susţinerea recurentei potrivit cu care trebuia menţionată în tabel cu suma de  386.806,62 lei, a 
fost apreciată ca neîntemeiată, aceasta nejustificând diferenţa de creanţă peste cea înscrisă în tabel. 
          Art.326 al.1 şi 3 Cod pr.civ. prevede că, cererea de revizuire se judecă potrivit dispoziţiilor 
prevăzute pentru cererea de chemare în judecată, dezbaterile fiind limitate la admisibilitatea revizuirii 
şi la faptele pe care se întemeiază. 

Potrivit art.322 Cod de procedură civilă, se poate cere “revizuirea unei hotărâri rămase 
definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de 
recurs atunci când evocă fondul”. 
          Astfel, dispoziţiile art.322 al.1 Cod pr.civ. consacră revizuirii caracterul unei căi de atac de 
retractare deoarece se adresează aceleaşi instanţe care a soluţionat pricina în fond, cerându-i-se să 
revină asupra hotărârii atacate, în baza noilor împrejurări invocate, care de regulă s-au ivit ulterior 
pronunţării hotărârii. 
          Potrivit acestor dispoziţii hotărârile unei instanţe de recurs pot fi atacate cu revizuire doar atunci 
când s-a evocat fondul. 
          Rezultă deci că trebuie să fie vorba de o hotărâre prin care s-a rezolvat fondul pretenţiilor ce a 
fost dedus judecăţii, respectiv o decizie pronunţată ca urmare a rejudecării fondului după casare cu 
reţinere deoarece pot fi administrate probe noi şi în raport de aceasta pot fi reapreciate probele 
administrate de instanţa de fond. 
        Per a contrario, nu pot forma obiect al revizuirii hotărârile pronunţate de instanţa de recurs prin 
care recursul a fost respins fără a se evoca fondul, menţinându-se situaţia de fapt stabilită de instanţa a 
cărei hotărâre a fost recurată. 
        Pe cale de consecinţă, nefiind îndeplinită condiţia impusă de legiuitor în ceea ce priveşte 
hotărârile instanţei de recurs ce pot face obiectul revizuirii, în temeiul art.322 al.1 Cod pr.civilă 
cererea va fi respinsă ca fiind inadmisibilă. 
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DREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL 

 
 
 

32. Acţiune având ca obiect sancţionarea reprezentantului autorităţii publice pentru 
neexecutarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. 

 
                                                        Art.24 al.1, al.2, art.25 – Legea nr.554/2004 

 
Decizia civilă nr. 666/CA/14.10.2010 

Dosar nr. 1740/118/2010 
 
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr.1746/118 din 15.02.2010 

reclamanta P.A. a solicitat în temeiul art.24 alin.1 şi 2 din Legea nr.554/2004 ca prin hotărâre 
judecătorească să se dispună sancţionarea PRIMARULUI COMUNEI T. pentru neexecutarea hotărârii 
judecătoreşti definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr.618/CA, pronunţată de Curtea de Apel în dosar 
nr.7615/118/2008, la data de 21.12.2009, şi obligarea pârâtului la plata de despăgubiri în cuantum de 
3.000 lei. 
 Motivând acţiunea, reclamanta a învederat în esenţă că, prin Decizia nr.618/CA pronunţată la 
21.12.2009 de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr.7615/2009 s-a dispus reintegrarea reclamantei 
în funcţia publică de secretar al recurentei, cu plata drepturilor băneşti cuvenite începând cu data 
eliberării, până la reintegrarea în funcţie. 
 Arată reclamanta că, la 25.01.2010 a solicitat pârâtului reintegrarea în funcţie şi plata 
drepturilor băneşti, obligaţii stabilite prin hotărârea judecătorească, pe care pârâtul nu le-a executat. 
 La 12.02.2010 pârâtul i-a comunicat faptul că, a formulat cerere de revizuire a Deciziei civile 
nr.618/2009, motiv pentru care, nu va face nici un demers până la soluţionarea cererii de revizuire. 
 În drept invocă Legea 554/2004. 
 Prin întâmpinare, pârâtul a solicitat respingerea acţiunii, cu motivaţia că, pe rolul Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie a înregistrat dosarul nr.1371/1/2010 având ca obiect revizuirea Deciziei 
civile nr.618/2009 a Curţii de Apel Constanţa, motiv pentru care, punerea în executare a deciziei civile 
nu se justifică. 
 A mai arătat că, prin încheierea din 08.04.2010 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în baza 
art.403 alin.4 Cod proc. Civilă, a dispus suspendarea provizorie a Deciziei civile nr.618/2009. 
 Prin Sentinţa civilă nr.15 din 15.04.2010, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea 
formulată de reclamanta P.A., aplicând pârâtului o amendă de 2% din salariul minim brut pe 
economie pe zi de întârziere pentru perioada 21.01.2010-07.04.2010, cu consecinţa obligării la 
plata sumei de 3000 lei reprezentând  despăgubiri pentru întârziere. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că, prin Decizia civilă 
nr.618/21.12.2009 Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr.7615/118/2008 a admis recursul 
reclamantei împotriva Sentinţei civile nr.675/2009, a modificat în parte acţiunea în sensul că, a dispus 
reintegrarea reclamantei în funcţia publică de secretar, cu plata drepturilor băneşti cuvenite. 
 Se reţine că, hotărârea este irevocabilă la 21.12.2009, iar la data de 15.01.2010 reclamanta în 
conformitate cu art.22 şi 24 din Legea  554/2004 a solicitat pârâtului, executarea obligaţiilor stabilite 
prin Decizia civilă nr.618/2009 a Curţii de Apel Constanţa. 
 La 05.02.2010 pârâtul i-a comunicat reclamantei că, nu dă curs solicitării întrucât certificatul 
Curţii de Apel Constanţa nu ţine loc de hotărâre judecătorească şi nu constituie titlu executoriu, 
certificând doar soluţia instanţei şi că, a formulat cerere de revizuire a Deciziei civile 618/2009. 
 Prin Încheierea din 08.04.2010 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr.1371/1/2010 
având ca obiect revizuirea Deciziei civile 618/2009 a Curţii de Apel Constanţa, a dispus suspendarea 
provizorie a deciziei până la soluţionarea cererii de suspendare cu termen de judecată la 08.06.2010. 
 În condiţiile date, reţine instanţa că, potrivit art.24 alin.1 din Legea 554/2004 pârâtul era 
obligat să execute obligaţiile stabilite prin Decizia civilă nr.618/2009 a Curţii de Apel Constanţa în cel 
mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii. 
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 Decizia civilă 618/2009 a Curţii de Apel Constanţa este o hotărâre irevocabilă, conform 
art.377 alin.2 pct.4 Cod proc. civilă încă de la data pronunţării, respectiv 21.12.2009, astfel că, pârâtul 
avea obligaţia de a executa decizia civilă până la 21.01.2009. 
 Faptul că instanţa de recurs nu motivase decizia şi că se formulase cererea de revizuire, nu 
justifică nerespectarea termenului prevăzut de art.24 alin.1 din Legea 554/2004 de către pârât, pentru 
executarea Deciziei civile 618/2009. 
 Reclamanta prin acţiune a solicitat aplicarea amenzii prevăzută de art.24 alin.2 din Legea 
554/2004, începând cu data neexecutării obligaţiei până la executarea efectivă a acesteia. 
 Instanţa a avut în vedere că, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Încheierea din 08.04.2010 a 
dispus în baza art.403 alin.4 Cod proc. civilă suspendarea provizorie a Deciziei civile 618/2009. 
 Astfel, începând cu 08.04.2010 pârâtul justifică neexecutarea obligaţiei stabilite în sarcina sa 
prin Decizia civilă 618/2009, dar nu îl disculpă de neexecutarea hotărârii în intervalul 21.01.2010-
07.04.2010, perioadă în care efectele deciziei civile nu au fost suspendate.  

Pentru aceste aspecte, în baza art.24 alin.1 şi 2 din Legea nr.554/2004 instanţa a aplicat 
pârâtului o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi întârziere pentru perioada 
21.01.2010-07.04.2010. 
 Potrivit art.24 alin.2 din Legea 554/2004 pentru neexecutarea obligaţiei stabilite prin hotărârea 
judecătorească reclamanta are dreptul la despăgubiri pentru întârziere. 
 Nerespectând termenul de executare a Deciziei civile 618/2009 prin care s-a dispus 
reîncadrarea funcţionarului în funcţia deţinută anterior reprezintă un comportament abuziv şi ilegal de 
natură să-i vatăme reclamantei un drept fundamental  - dreptul la muncă, cauzându-i astfel un 
prejudiciu. 
 Pentru aceste aspecte în raport de disp. art.24 alin.1 şi 2 din Legea 554/2004 a fost obligat 
pârâtul către reclamantă la plata de 3.000 lei, reprezentând despăgubiri pentru întârziere. 

Împotriva acestei sentinţe în termen legal au declarat recurs pârâţii COMUNA T. PRIN 
PRIMAR şi PRIMARUL COMUNEI T., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu 
indicarea temeiului de drept prevăzut de dispoziţiile art.24 - art.26 din legea contenciosului 
administrativ, art.304 pct.9, art.3041 Cod pr.civilă şi următoarea motivaţie, în esenţă: 

- instanţa de fond a pronunţat o hotărâre nelegală, prin care s-a reţinut că, neexecutarea hotărârii 
este culpabilă, imputabilă conducătorului autorităţii publice, atâta timp cât, motivele pentru 
care autoritatea publică nu a executat hotărârea în termen de 30 de zile au fost apreciate ca 
justificate de ICCJ pentru a dispune suspendarea executării acesteia; 

- este incompatibilă obligarea conducătorului autorităţii publice la amendă pentru neexecutarea 
unei hotărâri fundamentate pe culpa acestuia în neexecutare, cu admiterea cererii primarului 
comunei de suspendare provizorie a executării aceleiaşi hotărâri; 

- hotărârea recurată a instanţei de fond a fost dată cu încălcarea dispoziţiilor ICCJ statuate prin 
Încheierea din 08.04.2010 pronunţată în dosar nr.1371/1/2010. 
Se solicită,  admiterea recursului şi modificarea sentinţei recurate, în sensul respingerii cererii 

intimatei ca nefondată. 
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerii părţilor, văzând şi dispoziţiile 

art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii recursului formulat de recurenţii 
pârâţi, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Prin Decizia civilă nr.618/21.12.2009, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosar 
nr.7615/118/2008, s-a admis recursul promovat de intimata reclamantă în acea cauză - P.A., împotriva 
Sentinţei civile nr.675/19 iunie 2009 dispunându-se modificarea în parte a hotărârii, în sensul că, s-a 
dispus admiterea în parte a acţiunii deduse judecăţii, cu consecinţa reintegrării reclamantei în funcţia 
publică de secretar, şi obligarea la plata drepturilor băneşti cuvenite, începând cu data eliberării din 
funcţie şi până la reintegrare, respingându-se ca nefondat capătul de cerere privind acordarea de daune 
morale. 

Aşa după cum legal şi temeinic a reţinut instanţa de fond, sus-menţionata hotărâre era 
irevocabilă de la chiar data pronunţării, respectiv 21.12.2009, fapt pentru care, la data de 15.01.2010, 
intimata P.A. a solicitat în conformitate cu disp.art.22 cu referire la art.24 din Legea nr.554/2004, 
pârâtului, executarea obligaţiilor stabilite prin această hotărâre. 
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Ulterior, la data de 05.02.2010, cu adresa nr.150 pârâtul i-a comunicat reclamantei că, nu dă 
curs solicitării întrucât, certificatul Curţii de Apel Constanţa „nu ţine loc de hotărâre judecătorească” 
şi „nu constituie titlu executoriu” ci, „doar certifică soluţia instanţei de la data pronunţării” , 
hotărârea nefiind redactată. 

Prin aceeaşi adresă, recurentul încunoştinţează partea că, a formulat cerere de revizuire a 
hotărârii, conform disp.art.322 pct.7 şi urm.Cod pr.civilă, depunând  copie de pe Încheierea din 
08.04.2010 a ICCJ în dosar nr.1371/2010 având ca obiect revizuirea Deciziei civile nr.618/2009 a 
Curţii de Apel Constanţa, prin care s-a dispus suspendarea provizorie a deciziei sus-menţionate, până 
la soluţionarea cererii de suspendare cu termen de judecată la data de 08.06.2010. 

În condiţiile date, Curtea reţine că, instanţa de fond a fost investită de P.A.  în temeiul 
disp.art.24 al.1 şi al.2 din Legea nr.554/2004 să sancţioneze PRIMARUL COMUNEI T. pentru 
neexecutarea hotărârii judecătoreşti irevocabile sus-menţionate. 

Susţinerile făcute de recurent privind nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii recurate, nu pot fi 
primite de instanţă deoarece, potrivit art.24 al.1 din Legea nr.554/2004 „Dacă în urma admiterii 
acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul 
administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, 
executarea hotărârii definitive şi irevocabile se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în 
lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii”. 

Potrivit art.377 al.2 pct.4 Cod pr.civilă, hotărârea a cărei executare a fost solicitată era 
irevocabilă din data de 21.12.2009, astfel că recurenţii  COMUNA T. PRIN PRIMAR şi 
PRIMARUL COMUNEI T. aveau obligaţia de a executa decizia civilă pronunţată de Curtea de 
Apel până la data de 21.01.2010, astfel cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de fond. 

În sprijinul reţinerii sus-expuse, Curtea reţine că în cadrul procedurii de executare pe care o 
reglementează art.24 şi art.25 din Legea nr.554/2004 nu poate fi pusă în discuţie legalitatea sau 
temeinicia hotărârii judecătoreşti a cărei executare se solicită, instanţa având de analizat numai 
dacă actul emis de autoritate se conformează obligaţiilor impuse prin titlul executoriu. 

În aceste condiţii, Curtea reţine că, la data de 15 ianuarie 2010, intimata a solicitat recurenţilor 
executarea obligaţiilor stabilite prin decizie irevocabilă, iar potrivit art.24 al.2 din Legea 
nr.554/2004, „În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii 
publice, sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe 
zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere”. 

Este cunoscut că, despăgubirile prevăzute de art.24 al.2 din legea contenciosului 
administrativ nu au doar scopul reparării prejudiciului suferit prin întârziere, ci sunt concepute ca 
un veritabil mijloc de constrângere pentru obţinerea executării hotărârii, ori, în speţă, în mod 
legal şi temeinic, instanţa de fond a avut în vedere că abia la data de 08.04.2010 Inalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a dispus în baza art.403 al.4 Cod pr.civilă, suspendarea provizorie a Deciziei 
civile nr.618/21 decembrie 2009 a Curţii de Apel Constanţa, şi numai de la această dată recurenţii 
justifică neexecutarea obligaţiei stabilită în sarcina lor. 

Aşa fiind, şi concluzionând sub aspectul executării obligaţiilor stabilite în sarcina recurenţilor 
printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, Curtea apreciază că, atitudinea recurenţilor de 
neexecutare a hotărârii în intervalul 21.01.2010 – 07.04.2010 nu îi disculpă, aceasta fiind într-
adevăr, o perioadă în care, efectele deciziei civile nu au fost suspendate şi astfel, legal şi temeinic 
instanţa de fond, a dispus aplicarea unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de 
întârziere. 

Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat. 
 

33. Acţiune în constatare a încetării de drept a mandatului de viceprimar – 
inadmisibilitate. Obligare prefect la emitere ordin prevăzut de art.91 al.4 din Legea nr.161/2003. 

 
  Art.87 lit.”d”, art.88 lit.”d”, art.91 – Legea nr.161/2003 privind măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în executarea funcţiilor publice şi în mediul de afaceri 
  Art.8, art.18 – Legea nr.554/2004 
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Art.63, art.80, art.110 - Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate 

 
Decizia civilă nr. 587/CA/22.09.2010 

Dosar nr. 1253/118/2010 
 

Prin cererea formulată la data de 3.02.2010 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub 
nr.1253/118/2010, reclamanţii Oraşul C. şi Primarul Oraşului C. au chemat în judecată pe pârâţii 
Prefectul Judeţului Constanţa şi H.F. solicitând, în principal, constatarea încetării de drept a 
mandatului de viceprimar al pârâtului H.F. pentru cauze de incompatibilitate, în temeiul disp. art.87 
lit.d din Legea nr.161/2003, iar, în subsidiar, obligarea Prefectului Judeţului Constanţa la emiterea 
ordinului prin care să constate încetat de drept mandatul de viceprimar al numitului H.F., cu cheltuieli 
de judecată. 

Prin sentinţa civilă nr.395/01.04.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a admis excepţia 
inadmisibilităţii pentru cererea principală având ca obiect constatarea încetării de drept a mandatului 
de viceprimar al pârâtului H.F. şi s-a respins ca inadmisibilă această cerere. 
 De asemenea, a fost respinsă excepţia inadmisibilităţii pentru cererea subsidiară având ca 
obiect obligarea Prefectului Judeţului Constanţa la emiterea ordinului prevăzut de art.91 alin.4 din 
Legea nr.161/2003 şi a fost respinsă cererea subsidiară ca nefondată. Instanţa a obligat reclamanţii 
către pârâtul H.F. la plata sumei de 10.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că legea este aplicată de instanţa de 
contencios administrativ pentru anularea unui act administrativ sau pentru sancţionarea refuzului 
nejustificat al unei autorităţi de a recunoaşte părţii un drept prevăzut de lege, astfel că instanţa de 
contencios administrativ nu poate pronunţa hotărâri prin care să interpreteze exclusiv normele legale, 
în speţă, dispoziţiile Legii nr.161/2003. 
 Acţiunea în constatare prevăzută de art.111 Cod procedură civilă nu este admisibilă în 
contencios administrativ în măsura în care partea poate cere realizarea dreptului. Reclamantul avea la 
îndemână o astfel de acţiune reglementată de Legea nr.544/2004, respectiv putea să conteste actul prin 
care Instituţia Prefectului a răspuns la adresa nr.32710/2009 a reclamanţilor, respectiv la actul 
nr.1/21.01.2010 care consideră că îi vatămă un drept prevăzut de lege. 
 Astfel, acţiunea reclamanţilor prin care solicită instanţei de contencios administrativ să 
interpreteze legea în sensul constatării încetării de drept a mandatului de viceprimar a lui H.F. pentru 
cauze de incompatibilitate în temeiul art.87 lit.d din Legea nr.161/2003 este inadmisibilă atât pentru 
considerentele arătate mai sus, dar şi faţă de  disp. Legii nr.144/2003 din cuprinsul căreia rezultă 
atributul exclusiv al ANI de a stabili starea de incompatibilitate. 
 În ceea ce priveşte cererea reclamanţilor prin care solicită obligarea Prefectului Judeţului 
Constanţa la emiterea ordinului prin care să constate încetat de drept mandatul de viceprimar a lui 
H.F. în temeiul Legii nr.161/2003, instanţa a apreciat că acţiunea este admisibilă faţă de disp. Legii 
nr.554/2004. 
 Conform art.18 din Legea nr.554/2004 instanţa de contencios administrativ poate anula un act 
sau să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze un înscris sau să efectueze 
o anumită operaţiune administrativă. 
 În speţă, reclamanţii au solicitat Prefectului Judeţului Constanţa să emită un ordin prin care să 
constate încetat de drept mandatul de viceprimar, iar Prefectul Judeţului Constanţa prin adresa 
nr.1/2010 a răspuns motivat reclamanţilor că viceprimarul nu se află în stare de incompatibilitate sens 
în care nu se impune aplicarea prevederilor art.91 alin.4 din Legea nr.161/2003. 
 Pe fond, instanţa a reţinut că actul nr.1/21.01.2010 prin care Prefectul Judeţului Constanţa a 
constatat că viceprimarul Oraşului C. nu se află în stare de incompatibilitate conform Legii 
nr.161/2003, sens în care nu se impune aplicarea art.91 alin.4 din Legea nr.161/2003, nu a fost atacat 
la instanţa de contencios administrativ conform Legii nr.554/2004. 
 În condiţiile în care reclamantul nu a formulat acţiune privind anularea actului nr.1/2010, nu se 
poate aprecia că acest act reprezintă un refuz nejustificat de a soluţiona cererea. 
 Pârâtul nu a refuzat nejustificat soluţionarea cererii, ci a emis un act administrativ în înţelesul 
Legii nr.554/2004 prin care a respins cererea reclamanţilor. 
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 Faţă de disp. Legii nr.144/2007 ce a intrat în vigoare ulterior Legii nr.161/2003, se reţine că 
instituţia competentă să cerceteze şi să constate existenţa stării de incompatibilitate este Agenţia 
Naţională de Integritate care emite actul de constatare a incompatibilităţii şi îl comunică organelor 
care dispun revocarea, destituirea ori eliberarea din funcţie. 
 Astfel, instanţa apreciază că refuzul Prefectului Judeţului Constanţa de a emite un ordin prin 
care să constate încetat de drept mandatul de viceprimar al lui H.F. nu reprezintă un refuz nejustificat 
în înţelesul Legii nr.554/2004. 
 În conformitate cu art.274 Cod procedură civilă a obligat pe reclamanţi către pârâtul H.F. la 
plata sumei de 10.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu avocat). 
 Împotriva sentinţei menţionate au declarat recurs reclamanţii Oraşul C. prin Primar şi 
Primarul Oraşului C. care au criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Au susţinut recurenţii că în mod eronat instanţa de fond a reţinut că cererea principală 
formulată se întemeiază pe art.111 Cod procedură civilă, făcând astfel o confuzie gravă între două 
instituţii de procedură diferite: acţiunea în constatare reglementată de codul de procedură civilă şi 
acţiunea în realizare prevăzută de art. 18 alin.4 lit.d din Legea nr.554/2004 prin care se acordă 
posibilitatea instanţei de a suplini consimţământul autorităţii publice, când interesul public o cere.  

Susţin recurenţii că în prezenta cauză au solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să 
constate încetat de drept mandatul de viceprimar, prin raportare la dispoziţiile speciale ale Legii 
nr.554/2004. A solicitat constatarea încetării mandatului, raportat la suplinirea consimţământului 
autorităţii publice în a emite ordinul de constatare a încetării mandatului. 

În ceea ce priveşte al doilea argument, potrivit cu care singura instituţie în măsură să se 
pronunţe asupra stării de incompatibilitate este ANI potrivit Legii nr.144/2003, arată că şi acest 
argument al instanţei de respingere a cererii principale ca inadmisibilă nu are niciun fundament 
juridic. În primul rând, legea la care face trimitere instanţa nu stabileşte „atributul exclusiv” al acesteia 
în constatarea stărilor de incompatibilitate. Mai mult, la momentul la care această lege era în fiinţă, 
prevedea completarea ei cu legislaţia în vigoare, ea neintrând în conflict cu Legea nr.161/2003, pe 
care şi-au întemeiat acţiunea. 

Pentru aceste considerente, solicită să se constate ca nelegală şi netemeinică hotărârea instanţei 
de fond în ceea ce priveşte modul de soluţionare a cererii principale şi să se dispună, în principal 
casarea, în subsidiar modificarea în tot a sentinţei  recurate şi admiterea cererii principale. 

În ce priveşte cererea secundară, de obligare a Prefectului Judeţului Constanţa la emiterea 
Ordinului prin care să constate încetat de drept mandatul de viceprimar al copârâtului H.F., instanţa a 
respins-o ca nefondată, apreciind că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 2 alin.1 lit.j din Legea 
nr.554/2004, întrucât, în opinia instanţei, refuzul prefectului în a da curs solicitării de a constata 
încetat de drept mandatul de viceprimar al numitului H.F. nu este un refuz nejustificat. Mai mult, 
apreciază aceasta că, atât timp cât nu s-a solicitat nelegalitatea ordinului nr.1/21.01.2010 emis de 
Prefectul Judeţului Constanţa, nu ne aflăm în cazul unui refuz nejustificat, iar acţiunea este nefondată. 

Arată recurenţii că în prezenta cauză instanţa face confuzie între constatarea stării de 
incompatibilitate şi constatarea încetării mandatului de viceprimar, în ceea ce priveşte cererea cu care 
a fost învestită instanţa. Atitudinea Prefectului în a declina soluţionarea favorabilă a cererii prin 
invocarea necompetenţei sale nu face altceva decât să justifice că răspunsul său este o manifestare 
explicită a voinţei de a nu soluţiona cererea. Prin urmare, acest refuz se circumscrie dispoziţiilor art.2 
alin.1 lit.i din Legea nr.554/2004, constituind refuz nejustificat. În opinia recurenţilor, refuzul 
autorităţii publice în prezenta cauză constituie refuz nejustificat, iar acest răspuns nu este act 
administrativ.  

Arată că numitul H.F. are calitatea de administrator la SC H. Galaţi SRL – Filiala C. SRL, ce 
are sediul în oraşul C., şi totodată îndeplineşte şi funcţia publică de consilier local şi viceprimar al 
oraşului C.. Din coroborarea dispoziţiilor Legii nr. 161/2003 cu datele reale certificate de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, apreciază că numitul H.F. îndeplineşte 
condiţiile cerute de lege pentru incompatibilitatea aleşilor locali, având dublă calitate, atât de 
administrator al SC H. Galaţi SRL – Filiala C., cât şi de viceprimar al Oraşului C. 

În urma acestor constatări, recurenţii au luat măsurile necesare în sensul că au sesizat de îndată 
aceste aspecte Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa. Apreciază răspunsul Instituţiei Prefectului 
Judeţului Constanţa ca fiind nelegal, având în vedere că toate aspectele sesizate sunt reale şi 
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certificate, motiv pentru care apreciază că singura măsură necesară şi legală totodată este aceea a 
constatării încetării mandatului de viceprimar al numitului H.F., aşa cum prevăd dispoziţiile art.87 
lit.d din Legea nr.161/2003. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.87 lit.d şi art.91 din Legea nr.161/2003, Legea 
nr.554/2004, art.2 alin.1, art.18 alin.4 lit.c, d şi art.20. 

Intimatul pârât Prefectul Judeţului Constanţa, prin reprezentant, a depus la dosar 
întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului declarat de reclamanţi ca nefondat şi 
menţinerea sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 

Cu privire la primul capăt de cerere, respectiv constatarea unei stări de incompatibilitate, arată 
că instanţa de contencios administrativ nu este competentă a constata şi interpreta normele legale, 
respectiv prevederile Legii nr.161/2003. Totodată, instanţa, în mod corect a reţinut faptul că potrivit 
art. 111 din Codul de procedură civilă, acţiunea în constatare, astfel cum este solicitată în primul capăt 
de cerere, nu este admisibilă în contencios administrativ. 

În ce priveşte al doilea capăt de cerere, respectiv obligarea prefectului la emiterea ordinului de 
încetare a mandatului de viceprimar al numitului H.F., instanţa a apreciat că prin adresa nr.1/2010 s-a 
dat curs solicitărilor reclamantului în sensul că nu se impune emiterea unui astfel de ordin întrucât, în 
speţă, nu există o stare de incompatibilitate. 

Totodată, potrivit Legii nr.144/2007, autoritatea competentă a constata o stare de 
incompatibilitate este ANI astfel cum este definită de acest act normativ. În acest sens a fost depusă la 
dosarul cauzei practică judiciară a instanţelor constănţene. 

Pe fondul cauzei, arată că prin adresa nr.1/2010, urmare a sesizării formulate de Primarul 
Oraşului Cernavodă prin care se aduce la cunoştinţă faptul că viceprimarul oraşului Cernavodă se află 
în stare de incompatibilitate, Prefectul a precizat că nu se impune emiterea unui ordin în temeiul art.91 
din Legea nr.161/2003, întrucât nu se face dovada existenţei unei astfel de situaţii.  

Intimatul pârât H.F., prin apărătorul ales, solicită respingerea recursului declarat de 
reclamant ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi 
temeinică. 

 Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
fondat în parte. 

Astfel, prin adresa nr.32710/30.12.2009 Secretarul Oraşului C. a adresat Instituţiei Prefectului 
Judeţului Constanţa propunerea de revocare din funcţie şi încetarea de drept a mandatelor de consilier 
local şi viceprimar pentru pârâtul H.F. pentru cauzele de incompatibilitate prevăzute de art.87 lit.d şi 
88 lit.d din Legea nr.161/2003 privind măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri prin care se prevede că atât funcţia de viceprimar cât şi funcţia de 
consilier local sunt incompatibile cu funcţia de administrator la societăţile comerciale. 

Prin adresa nr.1/21.01.2010, Prefectul Judeţului Constanţa a răspuns propunerii menţionate în 
sensul că nu se impune aplicarea prevederilor art.91 alin.4 din Legea nr.161/2003 deoarece 
viceprimarul Oraşului C. nu se află în stare de incompatibilitate întrucât, pe de o parte, prin Decizia 
nr.05/27.06.2008 emisă de SC H. SRL Galaţi, Punct de lucru Galaţi, calitatea de asociat/administrator 
a acestuia s-a suspendat în temeiul art.50 lit.e din Codul muncii, astfel că opţiunea de a renunţa la 
funcţia ce atrage starea de incompatibilitate s-a realizat în termenul prevăzut de lege, iar, pe de altă 
parte, art.57 alin.7 din Legea nr.215/2001 permite ca, pe durata exercitării mandatului, viceprimarul să 
îşi păstreze statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

Este adevărat că, astfel cum a reţinut şi prima instanţă, acţiunea în constatare este admisibilă 
doar atunci când partea nu are la dispoziţie o acţiune în realizare, iar în prezenta cauză reclamanţii au 
posibilitatea de a formula o acţiune în realizare. 
           Cu toate acestea, Curtea apreciază că acţiunea în realizare aflată la îndemâna reclamanţilor nu 
este acţiunea în anularea adresei nr.1/21.01.2010, deoarece această adresă nu reprezintă un act 
administrativ propriu-zis care să dea naştere, să modifice sau să stingă raporturi juridice. Adresa 
invocată nu face altceva decât să materializeze refuzul pârâtului de a emite un act administrativ, iar 
acest refuz trebuie analizat de instanţă pentru a se stabili dacă este sau nu justificat.  
          Prin urmare, calea legală aflată la dispoziţia părţii pentru a-şi valorifica dreptul sau interesul 
legitim este o acţiune întemeiată pe disp. art.8 alin.1 teza a II-a potrivit cu care „se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes 
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legitim al său prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei 
cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru 
exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.” 
          În atare situaţie, instanţa de contencios va putea, potrivit disp. art.18 alin.1, „după caz, să 
anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act 
administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită operaţiune administrativă.” 
          Faţă de cele arătate, Curtea constată că soluţia primei instanţe de respingere a cererii principale 
ca inadmisibilă este corectă, urmând a fi menţinută ca atare pentru motivele mai sus expuse. 
          Instanţa de recurs reţine totodată că temeiul juridic invocat în recurs pentru cererea principală, 
respectiv disp. art.18 alin.4 lit.d din Legea nr.554/2004, nu este incident în cauză deoarece se referă 
strict la situaţiile în care obiectul acţiunii îl formează un contract administrativ.  
          În ceea ce priveşte cererea subsidiară, prin care reclamanţii solicită obligarea Prefectului 
Judeţului Constanţa la emiterea ordinului prin care să se constate încetat de drept mandatul de 
viceprimar al pârâtului H.F., cerere perfect admisibilă, se reţine că, deşi instanţa a respins cererea ca 
nefondată, soluţia s-a întemeiat pe argumente ce nu ţin de fondul problemei ci pe aspecte de ordin 
procedural. 
         Astfel, instanţa a apreciat că refuzul pârâtului de a emite ordinul este justificat întrucât, faţă de 
dispoziţiile Legii nr.144/2007, ce a intrat în vigoare ulterior Legii nr.163/2003, instituţia competentă 
să cerceteze şi să constate existenţa stării de incompatibilitate este Agenţia Naţională de Integritate 
care emite actul de constatare a incompatibilităţii şi îl comunică organelor care dispun revocarea, 
destituirea ori eliberarea din funcţie.  
          Curtea constată că motivul astfel reţinut nu a fost avut în vedere de pârâtul Prefectul Judeţului 
Constanţa la momentul manifestării refuzului de a emite ordinul, fiind invocat pentru prima dată în 
faţa instanţei de judecată. 
           De asemenea, Curtea consideră că un astfel de motiv este nefondat faţă de disp. art.91 alin.4 
din Legea nr.161/2003 potrivit cu care “În situaţia în care alesul local aflat în stare de 
incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul prevăzut la 
alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales 
local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului 
unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-
teritoriale. 
    (5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ 
competentă.” 
          Împrejurarea că, ulterior, prin Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate s-a prevăzut că activitatea de verificare a conflictelor de interese şi a 
incompatibilităţilor se efectuează de către Agenţia Naţională de Integritate nu este de natură a înlătura 
competenţa prefectului de a emite ordinul prin care se constată încetarea de drept a mandatului de ales 
local. 
          Aceasta, deoarece art.63 alin.1 lit.b din Legea nr.144/2007 stabileşte în mod clar ce dispoziţii 
din Legea nr.161/2003 se abrogă prin intrarea în vigoare a noii legi, iar la art.63 alin.2 se prevede în 
mod expres că „Dispoziţiile privind incompatibilităţile prevăzute la art. 80 - 110 din cap. III, titlul IV, 
cartea I, precum şi cele prevăzute la art. 115 - 117 din cap. VII, titlul IV, cartea I din Legea 
nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt şi rămân în vigoare.” 
           Rezultă că inclusiv dispoziţiile art.91 alin.4 din Legea nr.161/2003 privind competenţa 
prefectului de a constata incompatibilitatea şi de a emite un ordin privind constatarea încetării de drept 
a mandatului de ales local au rămas în vigoare după apariţia Legii nr.144/2007. 
           Mai mult, ulterior pronunţării instanţei de fond, prin Decizia nr.415 din 14 aprilie 2010, Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cap. I "Dispoziţii generale" 
(art. 1 - 9) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
de Integritate, constatând că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care prevăd competenţa 
Agenţiei Naţionale de Integritate de a efectua şi întocmi acte de cercetare şi de constatare referitoare la 
verificarea averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor. 
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           Prin urmare, la acest moment, Agenţia Naţională de Integritate nu are competenţa de a efectua 
şi întocmi acte de cercetare şi de constatare referitoare la verificarea incompatibilităţilor, o atare 
competenţă revenind pentru viceprimar exclusiv prefectului. 
          Curtea constată că instanţa de fond, reţinând că refuzul pârâtului este unul justificat doar pe 
motiv că acesta nu avea competenţă în soluţionarea propunerii formulate de secretarul Oraşului C., nu 
a intrat în cercetarea fondului cauzei şi nu a analizat dacă, într-adevăr, refuzul manifestat de prefect 
este întemeiat sau nu raportat la situaţia de fapt expusă şi la dispoziţiile legale incidente. 
          Pentru aceste considerente, instanţa va admite recursul în temeiul disp. art.312 alin.1, 2, 3 şi 5 
Cod procedură civilă şi va casa în parte hotărârea cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi 
instanţe pentru soluţionarea pe fond a cererii subsidiare. 
          Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate. 

34. Acordarea stimulentului pentru creşterea copilului. Compensarea indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului incasată necuvenit cu restanţa dreptului la alocaţie şi stimulentul 
pentru creşterea copilului. 

 
                                                                   Art.3, art.10, art.14 – OUG 148/2005 

 
 Prevederile art.14 din OUG nr. 148/2005 reglementează în sarcina beneficiarului indemnizaţiei 
obligativitatea comunicării în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, modificarea intervenită în situaţia sa, de 
natură că determine încetarea plăţii drepturilor. Instanţa de fond interpretând în mod corect legea, a apreciat 
ca AJPS a emis justificat decizia de recuperare nr. 13/30.01.2009 prin care să recupereze suma încasată 
necuvenit 2 luni jumătate, deoarece recurenta în această perioada a realizat venituri profesionale, dar a 
încasat şi indemnizaţia pentru creşterea copilului. De asemenea, deşi obligată de lege, nu a adus la cunoştinţă 
AJPS reluarea activităţii în termenul stabilit de lege pentru a putea sista plata indemnizaţiei. 
 Faţă de solicitarea recurentei-reclamante de a dispune compensarea indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului încasată necuvenit, cu restanţa la alocaţia de stat şi stimulentul pentru creşterea copilului, se reţine 
că şi în legătură cu acest aspect prima instanţă a dispus corect întrucât restanţa la plata alocaţiei de stat 
aferentă lunilor martie şi aprilie 2007 a fost plătită şi încasată în luna mai 2009. 
 În plus, compensarea cu plata stimulentului nu se poate realiza neexistând cerere în acest sens, şi nici 
dosar întocmit pentru acordarea acestuia; aceasta pentru că pentru fiecare prestaţie se întocmesc dosare 
separate şi, deşi plata acestora se realizează prin  intermediul aceleiaşi instituţii, respectiv AJPS Constanţa, 
acestea nu pot fi compensate între ele, sumele aferente fiecărei prestaţii fiind prevăzute în capitole bugetare 
distincte. 
 Referitor la respingerea sesizării Curţii Constituţionale de către prima instanţă, se va reţine că disp. 
art.10 alin.1 lit. a, b, c, din O.U.G. 148/2005 nu au legătură cu soluţionarea cauzei pe fond, iar dispoziţiile 
dintr-o hotărâre de guvern nu pot face obiectul excepţiei de neconstituţionalitate.  

 
Decizia civilă nr. 503/CA/06.09.2010 

Dosar nr. 3970/118/2009 
 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrata pe rolul Tribunalului Constanţa – Secţia 
Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal   sub nr. 3970/118 din 10.04.2009 reclamanta Z.S. a 
solicitat în contradictoriu cu pârâta A.J.P.S. CONSTANŢA:   

- anularea Deciziei nr. 13/30.01.2009 emisă de către A.J.P.S. CONSTANŢA;  
- recalcularea drepturilor băneşti în conformitate cu disp. art. 3 şi 4 din O.U.G. nr. 148/2005 şi 

obligarea pârâtei A.J.P.S. CONSTANŢA la acordarea stimulentului pentru creşterea copilului;  
- compensarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului încasată necuvenit cu restanţa dreptului 

la alocaţie şi stimulentul pentru creşterea copilului.  
Motivează în fapt cererea arătând că prin decizia nr. 175/26.02.2009 minorul S.L. a fost dat în 

plasament de urgenţă familiei Z.S. şi M. Ulterior, prin sentinţa nr. 134/17.09.2009 minorul a fost înfiat 
de reclamantă şi soţul ei. In perioada 26 februarie 2007-1 mai 2007 copilul nu a beneficiat de nici un 
fel de alocaţie de stat, contrar disp. 4 din O.U.G. nr. 148/2005. Începând cu 01.11.2008 reclamanta a 
început să încaseze lunar alocaţia de  stat şi indemnizaţia .  La data de 01.10.2008 reclamanta s-a 
angajat în învăţământ. Cu toate acestea,pârâta a continuat să îi trimită bani, pe care reclamanta i-a 
încasat crezând că este vorba de restanţa la alocaţia copilului. De asemenea, conform  disp. art. 3 din 
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O.U.G. nr. 148/2005 în perioadele în care beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 1 alin.1 realizează 
venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un stimulent în cuantum lunar de 300 lei, 
situaţie în care plata indemnizaţiei de 800 lei se suspendă.   

Reclamanta a îndeplinit procedura prealabilă, iar prin adresa nr. 7505/2009 pârâta a recunoscut 
că reclamanta are dreptul la suma de 400 lei alocaţie de stat restantă, dar a refuzat să-i acorde 
stimulentul pentru creşterea copilului, cu motivaţia că nu a fost depusă documentaţia necesară. De 
asemenea, a ajuns la concluzia că suma încasată necuvenit ar fi tot de 1394 lei, deşi 1394 lei-400 lei = 
994 lei. Acest refuz este discriminatoriu, un drept nu poate fi acordat unor persoane şi altora nu. 
Restrângerea acestui drept încalcă prevederile art. 53 alin.1 şi 2 din Constituţia României.  

Prin  sentinţa civilă nr.458/2010 Tribunalul Constanţa a respins cererea formulată de 
reclamanta Z.S. în contradictoriu cu pârâta AJPS Constanţa, ca nefondata. 

Pentru a dispune astfel a reţinut prima instanţă următoarele:   
Reclamanta a depus cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copil la data de 

02.08.2007, însă din cauza unei erori de program, alocaţia cuvenită copilului s-a plătit începând cu 
data de 01.05.2007 - data sentinţei prin care s-a dispus instituirea măsurii de plasament a copilului 
S.L. la fam. Z., şi nu data emiterii plasamentului în regim de urgenţă – 26.02.2007. S-a reţinut că, 
urmare a contestaţiei formulate împotriva deciziei nr. 13/30.01.2009, s-a observat eroarea produsă, 
motiv pentru care A.J.P.S. CONSTANŢA a procedat la acordarea retroactivă a sumelor restante în 
cuantum de 400 lei, reprezentând alocaţie de stat pentru copil, aferente lunilor martie şi aprilie 2007, 
sumă ce a fost încasată şi plătită în luna mai 2009. Această plată a fost recunoscută de către 
reclamantă în cuprinsul concluziilor scrise depuse la dosarul cauzei. Deşi s-a pretins de către 
reclamantă că a returnat această sumă, această împrejurare nu a fost dovedită, astfel că nu se poate 
reţine existenţa unor creanţe reciproce care să justifice compensarea între suma de 1394 lei, 
reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului încasată în mod necuvenit, şi suma de 400 lei, 
reprezentând alocaţie de stat restantă.  

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat recurs pârâta criticând-o sub aspectele: 
 În perioada în care beneficiarii drepturilor prevăzute la art.1 alin. (1) realizează venituri 
profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se acordă un stimulent în cuantum lunar de 300 lei (Ron), situaţie în care plata 
indemnizaţiei de 800 lei se suspendă. A arătat recurenta  până în prezent i s-a refuzat acest drept,  
refuzul fiind discriminatoriu. Este de principiu faptul că o normă legală, odată reglementată, trebuie să 
producă efecte, fiind împotriva raţiunii de a exista a legilor să aibă doar caracter formal. Un drept nu 
poate fi acordat unor persoane şi altora nu. În plus, consideră că restrângerea acestui drept încalcă 
prevederile art.53 alin.1 şi 2 din Constituţie (art.49 în vechea redactare), care prevede că: „exerciţiul 
unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege dacă se impune, după caz, pentru: 
apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor 
cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui 
dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. 
 Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. 
 Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod 
nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii”. 
 Ori, instanţa de fond a  respins cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, deşi erau 
îndeplinite cerinţele actului  normativ mai sus menţionat. 
 Intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat. 

Analizând criticile aduse, Curtea va reţine că acestea sunt nefondate pentru considerentele 
următoare: 
 În mod corect instanţa de fond a reţinut că Decizia nr. 13/30.01.2009 a AJPS Constanţa este 
emisă cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la acordarea indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului până la vârsta de 2 ani (OUG nr. 148/2005). Decizia respectivă a fost emisă pentru 
recuperarea sumei de 1349 lei, reprezentând indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, încasată 
de recurentă în perioada  01.10.2008 – 10.12.2008. 
 Recurenta reclamantă a primit indemnizaţia până la data de 10.12.2008, când minora Z.L.C. a 
împlinit vârsta de 2 ani. În data de 02.12.2008 recurenta a depus o cerere înregistrată sub nr. 2327, 
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prin care informa AJPS Constanţa că şi-a reluat activitatea profesională începând cu data de 
01.10.2008 şi că solicită întreruperea plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului. 
  Prevederile art.14 din OUG nr. 148/2005 reglementează în sarcina beneficiarului 
indemnizaţiei obligativitatea comunicării în scris în termen de 5 zile lucrătoare, modificarea 
intervenită în situaţia sa, de natură că determine încetarea plăţii drepturilor. Instanţa de fond 
interpretând în mod corect legea, a apreciat ca AJPS a emis justificat decizia de recuperare nr. 
13/30.01.2009 prin care să recupereze suma încasată necuvenit 2 luni jumătate, deoarece recurenta în 
această perioada a realizat venituri profesionale, dar a încasat şi indemnizaţia pentru creşterea 
copilului. De asemenea, deşi obligată de lege, nu a adus la cunoştinţă AJPS reluarea activităţii în 
termenul stabilit de lege pentru a putea sista plata indemnizaţiei. 
 Faţă de solicitarea recurentei-reclamante de a dispune compensarea indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului încasată necuvenit, cu restanţa la alocaţia de stat şi  stimulentul pentru creşterea 
copilului, se reţine că şi în legătură cu acest aspect prima instanţă a dispus corect întrucât restanţa la 
plata alocaţiei de stat aferentă lunilor martie şi aprilie 2007 a fost plătită şi încasată în luna mai 2009. 
 În plus compensarea cu plata stimulentului nu se poate realiza neexistând cerere în acest sens, 
şi nici dosar întocmit pentru acordarea acestuia; aceasta pentru că pentru fiecare prestaţie se întocmesc 
dosare separate şi, deşi plata acestora se realizează prin  intermediul aceleiaşi instituţii, respectiv AJPS 
Constanţa, acestea nu pot fi compensate între ele, sumele aferente fiecărei prestaţii fiind prevăzute în 
capitole bugetare distincte. 
 Referitor la respingerea sesizării Curţii Constituţionale de către prima instanţă va reţine că nici 
această critică nu poate fi primită atâta vreme cât, aşa cum de altfel judicios s-a reţinut şi de către 
instanţa de fond, disp. art.10 alin.1 lit. a, b, c, din  O.U.G. 148/2005 nu au legătură cu soluţionarea 
cauzei pe fond, iar dispoziţiile dintr-o hotărâre de guvern nu pot  face obiectul  excepţiei de  
neconstituţionalitate.  
 Faţă de  toate cele arătate, Curtea va reţine că recursul formulat este nefondat, astfel  că va fi 
respins. 

35. Anulare act administrativ emis de o autoritate publică. Recunoaşterea calităţii de 
beneficiar a dispoziţiilor prev.de art.1 şi art.3 din Decretul Lege nr.118/1990 

 
                       Art.1 al.1 lit.”d-e”, art.3 al.1, art.8, art.9– D.Lege nr.118/1990 

 
Decizia civilă nr. 649/CA/11.10.2010 

Dosar nr. 12036/118/2009 
 

 Prin actiunea promovata si inregistrată la data de 09.11.2009 pe rolul Tribunalului Constanţa - 
Sectia de contencios administrativ si fiscal sub nr.12.036/118/2009, reclamantul D.E., în 
contradictoriu cu pârâta DMPS Constanta, a solicitat instantei ca prin hotărârea ce o va pronunta să 
dispună anularea deciziei nr.1186/08.10.2009 şi obligarea pârâtei la emiterea unei decizii prin care 
reclamantului să i se recunoasca calitatea de beneficiar al dispozitiilor prevăzute de art.1 alin.1 si art.3 
alin.1 din Decr.-Lege nr.118/1990, respectiv pentru domiciliu obligatoriu. 

In fapt a arătat reclamantul că este beneficiarul indemnizatiei prevăzute de art.1 lit.e din D-L 
nr.118/1990, respectiv pentru strămutare, in baza Hot.nr.1503/30.05.1991.  

A solicitat pârâtei a proceda la modificarea hotărârii detinute si emise in baza D-L 
nr.118/1990, in sensul acordării şi a indemnizatiei pentru domiciliu obligatoriu, insa raspunsul primit - 
prin decizia nr.1186/08.10.2009, a fost unul negativ, măsura apreciata ca fiind nelegală in conditiile in 
care, reclamantul, cu raportare la prevederile DL nr.118/1990 a fost supus la 2 masuri distincte, atât 
strămutarea cât si domiciliu obligatoriu. 
 Pârâta, actualmente AJPS Constanta, legal citată, a formulat si depus intâmpinare prin care, pe 
cale de excpetie a fost invocata lipsa procedurii prealabile, cu raportare la prevederile art.7 din 
L.nr.554/2004, iar pe fondul cauzei, a solicitat instantei a dispune respingerea actiunii promovata de 
către reclamant, ca nefondată, apreciind că măsura strămutării include in esenţă acesteia si măsura 
domiciliului obligatoriu, deoarece in sens contrar a fi lipsita de finalitate, considerente pentru care 
reclamantul nu este îndreptăţit a primi 2 indemnizaţii in baza D-L nr.118/1991. 



 103

 Prin sentinţa civilă nr.499 din 27.04.2010 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea promovată 
de reclamantul D.E. în contradictoriu cu pârâta DMPS Constanţa, actualmente AJPS Constanţa, ca 
nefondată. 
 Pentru a pronunţa astfel, prima instanţă că în baza Hotărârii nr.1503/30.04.1991-filele 37-38, 
Comisia pentru aplicarea D-L nr.118/1990 Constanta a constatat că reclamantul D.E. se încadrează în 
dispoziţiile art.1 lit.„d” din actul normativ, având in vedere faptul ca acesta a fost supus măsurii 
strămutarii. 
 S-a reţinut că reclamantul, nascut la data de 05.01.1953 in loc. Pietroiu Nou, raionul Fetesti, a 
locuit impreună cu familia sa în loc. Movilita Gâlgaului, jud.Calarasi, in perioada 05.01.1953-
27.07.1955. 
 In ce priveste măsura strămutării, instanţa a apreciat că aceasta include in mod imperativ si 
măsura domiciliului obligatoriu, deoarece in sens contrar a fi lipsita de finalitate, considerente pentru 
care reclamantul D.E. nu este îndreptăţit a primi 2 indemnizaţii.  
           De altfel, masurile de strămutare si de stabilire a domiciliului obligatoriu au fost tratate in mod 
unitar in cadrul Hotărârii nr.1503/1991 de către Comisia de aplicare a D-L-nr.118/1990, in condiţiile 
in care măsura strămutării a inclus in mod automat si restricţia domiciliară. 
 Pe de altă parte, faptul că prin Decizia nr.1507/12.06.2008 reclamantului i s-a recunoscut 
incidenta disp.art.3 lit.c din OUG nr.214/1999 – respectiv pentru domiciliu obligatoriu nu echivalează 
că in mod distinct, reclamantul s-a aflat in ambele situaţii de restricţii, cu atât mai mult cu cât actul 
administrativ nu tratează district perioada in care reclamantul a fost supus măsurii strămutării si 
perioada in care a fost supus măsurii domiciliului obligatoriu. 
 Împotriva acestei soluţii a formulat recurs reclamantul D.E., criticând-o pentru neegalitate şi 
netemeinicie sub aspectele:   
 - persecuţii politice – strămutare şi domiciliu obligatoriu sunt diferite, reglementate astfel şi 
prin Decretul Lege nr.118/1990; 
 - pentru fiecare formă de persecuţie există sancţiuni diferite;  această proporţie  între gradul de 
sancţiune/suferinţă/persecuţie suportată, trebuie să se reflecte în mod direct şi în acordarea 
indemnizaţiilor; 
 - în jurisprudenţa actuală naţională şi CEDO, la acordarea despăgubirilor pentru erori judiciare 
penale, mărimea despăgubirilor este proporţională cu numărul sancţiunilor, durata lor şi mai ales 
intensitatea/gravitatea suferinţelor provocate. 
 Intimata pârâtă AJPS Constanţa, legal citată, a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat.  

Verificând hotărârea recurată prin prisma criticilor aduse, instanţa reţine ca acestea sunt 
nefondate pentru următoarele considerente: 

Astfel, reclamanta D.E. este beneficiara unei indemnizaţii prevăzute de art.4 alin.1 raportat la 
art.1 alin.1 lit. e din Decretul Lege nr.118/1990, dispoziţii potrivit cărora „(1) Persoanele care s-au 
aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi e) şi alin. (2) au dreptul la o indemnizaţie 
lunară de 200 lei pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în străinătate 
sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.” 
          Reclamanta contestă prin acţiunea sa refuzul pârâtei de a-i recunoaşte, pe lângă dreptul 
menţionat mai sus, şi dreptul la indemnizaţia prevăzută de alin. 2 al art.4, conform căruia „Persoanele 
care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi d) au dreptul la o 
indemnizaţie lunară de 100 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de 
domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.” 

Curtea apreciază că, într-adevăr, cele două măsuri luate împotriva reclamantei, respectiv 
strămutarea şi stabilirea domiciliului obligatoriu, sunt măsuri distincte, cu efecte diferite, prevăzute de 
legiuitor ca atare, şi care nu se includ în mod automat una pe alta. 

Cu toate acestea, dacă măsurile vizează aceeaşi perioadă de timp, indemnizaţia prevăzută de 
lege, ca formă de reparare a unui prejudiciu moral şi material suferit de persoana în discuţie, nu poate 
fi acordată decât pentru măsura cea mai grea, neputând fi cumulate două indemnizaţii. 

O astfel de interpretare rezultă chiar din art.1 care prevede că principala reparaţie stabilită de 
lege pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri o constituie 
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recunoaşterea vechimii în muncă pentru timpul cât persoana s-a aflat în acele situaţii expres şi 
limitativ prevăzute de lege. 

Ori, este evident că în cazul în care persoana s-a aflat în acelaşi timp sub efectul mai multor 
măsuri administrative nu i se poate recunoaşte decât o singură vechime în muncă.  

În opinia instanţei, intenţia legiuitorului a fost aceea de a acorda în mod unitar o reparaţie 
materială pentru prejudiciul moral şi material suferit de persoanele supuse măsurilor abuzive de după 
anul 1945, reparaţie ce constă, pe de o parte în recunoaşterea vechimii în muncă pentru timpul în care 
au fost aplicate măsurile, iar pe de altă parte prin acordarea unei indemnizaţii calculate tot în funcţie 
de perioada în care persoanele au fost supuse măsurilor restrictive, precum şi prin acordarea celorlalte 
drepturi prevăzute de art.8 şi 9 din decretul – lege.  

Prin urmare, toate aceste drepturi se acordă o singură dată, indiferent de faptul  că, în aceeaşi 
perioadă de timp, persoana a fost supusă mai multor măsuri restrictive. 

Dacă s-ar admite ca cele două indemnizaţii să poată fi cumulate, Curtea consideră că s-ar 
ajunge la situaţii inechitabile în care o persoană supusă în acelaşi timp măsurilor de strămutare şi 
domiciliu obligatoriu, astfel cum este şi situaţia reclamantului, să primească o indemnizaţie superioară 
unei persoane care a executat o pedeapsă privativă de libertate sau a fost deportată ori căzută în 
prizonierat. De aceea, atât decizia pârâtei cât şi soluţia instanţei de fond sunt temeinice şi legale, fiind 
în acord cu litera şi spiritul Decretului Lege nr.118/1990.   

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod de procedură civilă. 
 

36. Anulare act administrativ. Stabilire valoare compensaţii cuvenite conform Legii 
nr.9/1998 

 
                                                                                Art.1, art.3– Legea nr.9/1998 

  
Decizia civilă nr. 652/CA/11.10.2010 

Dosar nr. 2550/88/2009 
 

           Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea la nr.2550/88/2009, reclamantul B.S. a chemat în 
judecată ANPRP Bucureşti solicitând anularea deciziei nr.2022 din 07.09.2009 prin care a fost 
invalidată hotărârea nr.1641 emisă de Comisia pentru Aplicarea Legii nr.9/1998 din cadrul Prefecturii 
Tulcea. 
 În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că a solicitat Comisiei Judeţene pentru aplicarea 
Legii nr.9/1998 acordarea de compensaţii băneşti şi pentru cele 10 ha teren arabil, casă şi curte, 
cumpărate în Bulgaria de către autorul lor G.C.B., în baza contractului de vânzare cumpărare 
nr.4326/20.06.1936, înscris la Grefa Tribunalului Caliacra sub nr.4180/ 20.06.1936, arătând că în mod 
greşit susţine comisia că nu se pot acorda compensaţii şi pentru cele 10 ha motivat de faptul că acestea 
au fost acordate colonistului, întrucât în realitate Statul Român i-a vândut colonistului 10 ha în com. 
Hagilar, jud. Tulcea. 
 La data de 5.03.2010, contestatorul şi-a modificat cererea de chemare în judecată în sensul că a 
solicitat acordarea de despăgubiri pentru toate bunurile abandonate în Caliacra, Bulgaria şi anume: 
teren în suprafaţă de 10 ha extravilan, teren 2500 m.p. intravilan, casă cu 3 camere+sală+dependinţe, 
bunuri ce sunt trecute în situaţia mixtă bulgaro-română şi pentru care a primit despăgubiri. 

Prin sentinţa civilă nr.1498 din 28 mai 2010 Tribunalul Tulcea a respins contestaţia având ca 
obiect Legea nr. 9/1998 promovată de reclamantul B.S., în contradictoriu cu pârâta Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.  
 Pentru a pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Urmare cererii înregistrate sub nr.542/29.11.2006 depusă de B.S. din Tulcea, prin care a 
solicitat de pe urma autorului B.C.G. despăgubiri în baza Legii nr.9/1998, s-a emis de către Comisia 
Judeţeană pentru aplicarea Legii nr.9/1998 hotărârea nr. 1641 prin care i-au fost acordate compensaţii 
în valoare de 13.899,5 lei, reprezentând 12.034 lei compensaţii pentru construcţii şi 1865,5 lei 
compensaţii pentru recolta de 4,5 ha porumb şi 1 ha floarea soarelui. 
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 Împotriva acestei hotărâri, petentul a formulat contestaţie motivat de faptul că bunurile primite 
în România la colonizare au la bază contract de vânzare cumpărare şi nu au fost acordate cu titlu de 
compensaţii. 
 Prin decizia nr.2022/07.09.2009 ANPRP Bucureşti a invalidat hotărârea nr.1641 a Comisiei 
Judeţene Tulcea pentru aplicarea Legii nr.9/1998 în sensul că a admis în parte contestaţia şi s-a dispus 
calcularea de compensaţii şi pentru pomi fructiferi, iar cu privire la celelalte motive, contestaţia a fost 
respinsă, cu motivarea că bunurile acordate în România sunt compensaţii în natură pentru cele 
abandonate în Bulgaria. 
 Prima instanţă consideră decizia temeinică şi legală, întrucât din situaţia de avere rurală rezultă 
că autorul contestatorului a deţinut şi abandonat în Bulgaria 10 ha teren agricol, 2400 m.p. teren 
conform contractului din 1936, suprafaţa de 2500 m.p. conform situaţiei din 1940, casă cu 3 camere, 
sală, aplecătoare 16x4 m, porumbar. 
 Ca urmare a aplicării Tratatului de la Craiova, odată cu strămutarea din Bulgaria, autorul 
contestatorului a primit cu titlu de compensaţii 10 ha teren arabil, 2500 m.p. teren intravilan, 1 casă cu 
două camere, sală şi dependinţe. 
 Că aceste bunuri au fost acordate cu titlu de compensaţii este evident din moment ce au fost 
atribuite ca un corespondent al bunurilor abandonate în Bulgaria, pentru care a existat o situaţie de 
avere rurală întocmită de către o comisie mixtă bulgaro-română, încercându-se ca la atribuire să se 
realizeze o proporţie cât mai egală între bunurile abandonate şi cele primite. 
 De asemenea, chiar dacă Statul Român a încheiat colonistului act de vânzare cumpărare, 
aceasta s-a făcut pentru a se da o valoare juridică legală şi pentru ca beneficiarul să posede un act de 
proprietate pentru bunurile primite, iar faptul că în contract există menţiunea preţului imobilului, nu 
există nici o dovadă că acest preţ s-a achitat, cu atât mai mult cu cât urmare Decretului nr.553/1953 
toţi coloniştii au fost scutiţi de plata ratelor preţului, inserat în contract. 
 Împotriva acestei soluţii a formulat recurs reclamantul B.S., criticând-o  pentru netemeinicie şi 
nelegalitate, sub aspectele: 
 - bunurile indicate în cuprinsul contractului de vânzare - cumpărare nr. 1730/20.02.1948 nu au 
fost dobândite de autorul reclamantului în mod gratuit, ci în schimbul unui preţ, contractul fiind cu 
titlu oneros; bunurile nefiind acordate cu titlu de compensaţie pentru cele abandonate pe teritoriul 
statului bulgar, nu se justifică neacordarea despăgubirilor în baza legii nr.9/1998; 
 - nu poate fi reţinută apărarea ANRP în sensul că, urmare apariţiei Decretului nr.553/1953, toţi 
coloniştii au fost scutiţi de plata ratelor, transmiterea proprietăţii făcându-se cu titlu gratuit; acest 
decret nu a fost niciodată publicat, nefiind pus în aplicare sub aspectul scutirii persoanelor vizate, de 
plata preţului, pentru bunurile primite. 

 Verificând hotărârea recurată prin prisma criticilor aduse, instanţa reţine ca acestea sunt 
nefondate pentru următoarele considerente: 
  Recurentul B.S. susţine că autorul său, G.C.B. a achitat preţul stipulat în contractul de vânzare 
cumpărare nr. 1730/20.02.1928 încheiat cu Statul Român, pentru suprafaţa de 10 ha teren arabil, loc 
de casă de 2500 mp şi construcţie cu două camere. 

Asupra acestei chestiuni, ce constituie motiv de recurs, Curtea reţine că simpla menţiune a 
naturii contractului încheiat cu Statul Român, cea de act translativ de proprietate cu titlu oneros, nu 
instituie o prezumţie de achitare a preţului de către cumpărător, fapt pentru care recurentul reclamant 
era ţinut să facă dovada achitării preţului, iar contractul de vânzare cumpărare urma să poarte 
menţiunea achitării integrale a ratelor. 

Faţă de lipsa oricăror dovezi administrate pentru a susţine probator opinia recurentului în 
sensul transferului de bunuri în patrimoniul autorului său în schimbul unui preţ, Curtea constată că au 
reţinut corect atât Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, cât şi instanţa de fond, că se 
acordă despăgubiri pentru bunurile abandonate pe teritoriul Statului Bulgar în măsura în care nu au 
fost acordate anterior apariţiei Legii nr. 9/1998 compensaţii sau despăgubiri pentru bunurile imobile. 

Cum în patrimoniul autorului recurentului au intrat cu titlu gratuit, ca urmare a aplicării 
Decretului nr. 553/1053, bunurile imobile ce au format obiectul contractului nr. 1730/1094, Curtea 
reţine că titularul acţiunii nu mai poate fi îndreptăţit la despăgubiri pentru bunurile imobile abandonate 
de autorul B.C.G. pe teritoriul Statului Bulgar decât pentru diferenţa de imobil de o cameră şi 
aplecătoare. 
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Potrivit art. 1 din Legea nr. 9/1998 „(1) Cetăţenii români prejudiciaţi în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare 
tratat, au dreptul la compensaţiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit 
anterior sau au primit numai parţial compensaţii ori despăgubiri pentru bunurile imobile - construcţii 
şi terenuri - pe care le aveau în proprietate în judeţele Durostor şi Caliacra, cedate Bulgariei, pentru 
recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, precum şi pentru plantaţii de pomi fructiferi 
şi/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiţi. 
    (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi cetăţenii români, moştenitori legali ai foştilor 
proprietari.**) 

Astfel cum se arată în cuprinsul art. 3 din acelaşi act normativ,  în cazul în care, anterior, cei 
îndreptăţiţi au fost despăgubiţi parţial, în bani sau în natură, pentru prejudiciile suferite în urma 
aplicării tratatului, aceştia au dreptul la compensaţie, proporţional, pentru prejudiciul rămas 
neacoperit, în limitele stabilite la art. 2. 

Faţă de aceste dispoziţii legale, Curtea reţine că în cauză s-a făcut o corectă interpretare şi 
aplicare a regimului juridic incident în raport de pretenţiile recurentului reclamant, fiind legală şi 
temeinică sentinţa civilă nr. 1498/28.05.2010 a Tribunalului Tulcea. 

Pentru aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art.312 Cod proc. Civ., Curtea va 
respinge recursul declarat de reclamantul B.S. ca nefondat. 
 

37. Anulare act administrativ emis de autoritate. Obligarea autorităţii publice la 
reîncadrare şi la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate. 

 
                                     Art.1 al.1, art.2 al.1 lit.”a” , art.8 – Legea nr.554/2004  

                                     Art.17, art.18, art.19, art.20 - Legea 329/2009 
                                     Art.14 – CEDO 

                                     Art.16 – Constituţia României 
 

Decizia civilă nr. 660/CA/14.10.2010 
Dosar nr. 524/118/2010 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi 

înregistrată sub nr.524/118/18.01.2010, reclamantul B.V.D., în contradictoriu cu pârâţii PRIMĂRIA 
COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU, INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI 
CONSTANŢA, PREFECTUL JUDEŢULUI CONSTANŢA, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
MIHAIL KOGĂLNICEANU şi PRIMARUL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU, a solicitat 
instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea actului administrativ reprezentant 
de Dispoziţia nr.720/09.12.2009, emisa de către paratul PRIMARUL COM. M.KOGĂLNICEANU, 
act administrativ apreciat ca fiind nelegal.  

S-a solicitat, de asemenea, a se dispune obligarea autorităţilor emitente la reîncadrarea 
reclamantului in funcţia deţinuta anterior, cu plata retroactivă începând cu data de 10.12.2009 a unei 
despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si recalculate. 

Motivând acţiunea, reclamantul învederează în esenţă că, prin Dispoziţia nr.720/09.12.2009, 
emisă de pârâtul Primarul com.M.Kogalniceanu, cu raportare la prevederile Legii nr.329/2009, s-a 
dispus încetarea raportului de serviciu al reclamantului. 

Arată reclamantul că, are calitate de pensionar M.Ap.N, având o pensie lunara de 1845 lei, însă 
prin Dispoziţia nr.331/2007 emisă de acelaşi pârât a fost încadrat în funcţia publică de execuţie de şef 
referent specialitate clasa II gradul superior, treapta 3, în cadrul Serviciului Public de Politie 
Comunitara Mihail Kogălniceanu, din aparatul de specialitate al Primarului Com. M.Kogalniceanu. 

Susţine reclamantul că, în condiţiile în care venitul obţinut din pensia de serviciu a depăşit 
valoarea salariului minim pe economie, în baza Legii nr.329/ 2009 a fost obligat a opta intre pensia 
deţinută şi serviciul desfăşurat în cadrul Primăriei M.Kogălniceanu. 



 107

Apreciază că prevederile Legii nr.329/2009, art.17 şi art.22, sunt in contradicţie, atât cu 
Constituţia României, cât şi cu prevederile europene - CEDO, întrucât limitează dreptul la muncă, 
precum şi dreptul la proprietate.  

Pe de altă parte, susţine reclamantul că, raportat la prevederile Legii nr.164/2001, fiind 
pensionar militar, are dreptul de a se angaja în muncă şi de a cumula pensia militara de serviciu cu alte 
venituri obţinute inclusiv din sectorul public. 

In drept au fost invocate disp.art.8 din Legea nr.554/2004, art.91¹ din Legea nr.188/1999, 
art.11, art.22 din Constituţia României, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor 
Fundamentale al Uniunii Europene. 

Prin întâmpinare, pârâţii PRIMĂRIA COMUNEI M.KOGĂLNICEANU, CONSILIUL 
LOCAL AL COMUNEI M.KOGALNICEANU şi PRIMARUL COMUNEI M.KOGALNICEANU, 
au invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţa a pârâtei PRIMĂRIA COM. M. 
KOGALNICEANU, cu raportare la prevederile art.21 din Legea nr.215/2001, precum si excepţia 
lipsei calităţii procesuale pasive a paratilor PRIMARIA COMUNEI M.KOGALNICEANU si 
CONSILIUL LOCAL AL COM.M.KOGALNICEANU, cu raportare la faptul că actul administrativ a 
cărui suspendare s-a solicitat nu a fost emis de către aceşti pârâţi. 

Pe fondul cauzei, s-a solicitat instanţei a dispune respingerea acţiunii promovată de către 
reclamant, ca nefondată, măsura contestată fiind întemeiată pe prevederile art.17 şi art.22 din Legea 
nr.329/2009. 

Legal citaţi, pârâţii INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI CONSTANŢA şi 
PREFECTUL JUDEŢULUI CONSTANŢA nu au formulat si depus întâmpinare. 

Prin Sentinţa civilă nr.652 din 25.05.2010, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea 
formulată de reclamantul B.V.D., în contradictoriu cu pârâta PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL 
KOGĂLNICEANU, ca fiind promovată împotriva unei persoane lipsită de capacitate procesuală de 
folosinţă. 

Prin aceeaşi hotărâre,  s-a respins acţiunea promovată de reclamant în contradictoriu cu 
pârâţii INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI CONSTANŢA, PREFECTUL JUDEŢULUI 
CONSTANŢA şi CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU, ca fiind 
promovată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă. 

Totodată, s-a respins acţiunea promovată de reclamant împotriva pârâtului PRIMARUL 
COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU, ca nefondată. 

S-a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 
Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut în esenţă, următoarele: 
La termenul de judecata din data de 25.05.2010 instanţa a admis excepţia lipsei capacitaţii 

procesuale de folosinţa a paratei PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU, 
considerente pentru care, pe fondul cauzei, s-a dispus respingerea acţiunii promovate de către 
reclamant, in contradictoriu ca aceasta pârâtă, ca fiind promovată împotriva unei persoane lipsite de 
capacitate procesuala de folosinţă.  

De asemenea, instanţa, motivat, la acelaşi termen de judecata, a admis excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a pârâţilor CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL 
KOGĂLNICEANU, INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI CONSTANŢA ŞI 
PREFECTUL JUDEŢULUI CONSTANTA, considerente pentru care, pe fondul cauzei, s-a dispus 
respingerea acţiunii promovate de către reclamant, in contradictoriu ca aceşti paraţi, ca fiind 
promovata împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuala pasiva.  

Procedând la soluţionarea cauzei, a fost administrată la solicitarea părţilor proba cu înscrisuri şi 
astfel, instanţa de fond a reţinut că, prin Dispoziţia nr.720/09.12.2009 , emisă de PRIMARUL COM. 
MIHAIL KOGALNICEANU, s-a dispus, cu raportare la prevederile art.20 din L.nr.329/2009, măsura 
încetării raportului de serviciu deţinut de către reclamantul B.V.D., ce îndeplinea funcţia publica de 
referent de specialitate clasa II, grad profesional superior, treapta de salarizare 2 in cadrul Serviciului 
Public de Politie Comunitara Mihail Kogalniceanu. 
 Potrivit art.1 alin.1 din L.nr.554/2004 - „orice persoană care se consideră vătămată într-un 
drept al său ori printr-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau 
prin nesoluţionarea în temeiul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim…”. 
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Art.8 alin.1 din L.nr.554/2004 modificată prevede că „Persoana vătămată într-un drept 
recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de 
răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la 
art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita 
anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune 
morale. De asemenea, se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră 
vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul 
nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni 
administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim”. 

Prin art.2 alin.1 lit.a din L.nr.554/2004 s-a definit ca - ”persoană vătămată - orice persoană 
titulară a unui drept ori a unui interes legitim, vătămată de o autoritate publică printr-un act 
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri; în sensul prezentei legi, sunt 
asimilate persoanei vătămate şi grupul de persoane fizice, fără personalitate juridică, titular al unor 
drepturi subiective sau interese legitime private, precum şi organismele sociale care invocă 
vătămarea prin actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor şi 
intereselor legitime ale unor persoane fizice determinate;” 

Astfel, reţine instanţa de fond, pentru promovarea acţiunii în contencios administrativ 
reclamantul trebuie să fie beneficiarul unui drept subiectiv ori să aibă un interes legitim pe care 
autoritatea publică pârâtă are obligaţia să-l respecte, cerinţe impuse de art.1 din Legea nr.554/2004. 
 Condiţia vătămării unui drept ori interes recunoscut de lege este strâns legată de faptul că, 
această vătămare trebuie să rezulte dintr-un act administrativ sau din refuzul nejustificat al unei 
autorităţi publice de a rezolva o cerere a reclamantului, privitoare la un drept sau interes recunoscut de 
lege, ori de nerezolvarea în termenul legal. 

Potrivit Legii nr. 329/2009 - art.17 - ”(1) Beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât 
sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri 
salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe 
bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, 
în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi 
subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi 
societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o 
unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul 
acesteia nu depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  
   (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:  
   a) la data intrării în vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;  
   b) după data intrării în vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.  
   Art. 18. -(1) Pensionarii prevăzuţi la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfăşoară activităţi profesionale 
pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcţie 
au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să îşi exprime 
în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea 
raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacă nivelul pensiei nete aflate 
în plată depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  
   (2) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data 
survenirii situaţiei de cumul, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe 
durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în 
funcţie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat.  
   Art. 19. - (1) În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, de pensie/pensii stabilită/stabilite 
atât în sistemul public cât şi/sau în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea 
plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are în vedere venitul cumulat din acestea.  
   (2) Dacă nivelul pensiilor nete cumulate se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu 
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veniturile realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de 
serviciu sau în baza actului de numire în funcţie, potrivit legii, în cadrul entităţilor prevăzute la art. 
17 alin. (1).  
   (3) În cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul 
salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, 
persoana are obligaţia de a-şi exprima opţiunea, în scris, în termen de 15 zile de la data intrării în 
vigoare a prezentului capitol, cu privire la menţinerea în plată a pensiei faţă de cuantumul căreia, 
potrivit art. 17, este permis cumulul.  
   (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea având 
obligaţia de a-şi exprima opţiunea în termen de 15 zile de la data survenirii situaţiei de imposibilitate 
a exercitării cumulului.  
   Art. 20. - Neîndeplinirea obligaţiei privind exprimarea opţiunii în termenul prevăzut la art. 18 şi la 
art. 19 alin. (3) şi (4) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza 
contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcţie, precum şi a raporturilor de 
serviciu. ” 
 Astfel, sub aspectul condiţiilor impuse prin prevederile art.17 şi art.20 din actul normativ 
reţinut, s-a constatat de instanţa de fond că reclamantul B.V.D. se încadrează în situaţia reglementată 
de legiuitorul român, acesta cumulând pensia militară pentru activitatea prestata, cu veniturile salariale 
realizate in cadrul Primăriei Com. M. Kogălniceanu. 

Pe de altă parte, reţine instanţa de fond, măsura dispusă de către pârât se circumscrie 
prevederilor art.17 şi art. 22 din Legea nr.329/2009, prevederi legale ce nu au fost constatate ca 
neconstituţionale in urma controlului realizat de către Curtea Constituţionala.  

Instanţa de fond a îndepărtat susţinerile formulate de către reclamant privind încălcarea 
dreptului la muncă, cu raportare la legislaţia europeană, deoarece reclamantul are posibilitatea de a 
realiza venituri salariale, suplimentare pensiei primite, din domeniul privat, iar măsura de limitare a 
cumulului pensiei cu salariul realizat din sectorul public, nu poate fi apreciată ca discriminatorie, 
deoarece această măsura se aplică tuturor subiecţilor de drept aflaţi în aceasta situaţie, nu doar la o 
parte a acestora, neexistând astfel un tratament diferenţiat pentru cazuri egale. 

S-a apreciat, de asemenea, ca nefondată şi susţinerea referitoare la încălcarea prevederilor 
L.nr.164/2001, în condiţiile în care prin L.nr.329/2009 nu au fost prevăzute situaţii de excepţie, 
considerente pentru care, prevederile art.26 din L.nr.164/2001 sunt abrogat implicit, in raport cu 
prevederile art.65 alin.1 din L.nr.24/2000. 

Pentru aceste considerente s-a apreciat că solicitarea făcută de către reclamant, de anulare a 
actului administrativ contestat, este nefondata, în cauză nefiind incidente disp.art.1, art.2 lit. a si art.8 
din Legea nr.554/2004.  

Fata de cele reţinute, instanţa a dispus respingerea acţiunii promovate de către reclamantul 
B.V.D., ca nefondată, şi a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul B.V.D., considerând-o netemeinică şi 
nelegală, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de dispoziţiile art.111, art.304 pct.9 şi art.3041 Cod 
pr.civilă, art.281 şi urm.Codul Muncii, art.70 şi urm.din Legea nr.168/1999, Protocolul 1, Protocolul 
12 şi art.4 şi art.17 din CEDO, art.15 al.1 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, 
raportate la art.11 şi art.22 din Constituţia României şi cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

- greşit instanţa de fond a respins acţiunea reclamantului, deoarece prin punerea în executare a 
Dispoziţiei nr. 720 din 09.12.2009 emisă de Primarul Com. M. Kogălniceanu – pe care o 
consideră nelegală şi netemeinică – i s-ar aduce grave prejudicii materiale şi morale greu de 
reparat, producându-se de asemenea, grave disfuncţionalităţi în cadrul primăriei, protecţiei şi 
pazei cetăţenilor şi bunurilor din comunitate. 
Solicită admiterea recursului, desfiinţarea sentinţei recurate şi, rejudecând, să se admită 

acţiunea astfel cum a fost formulată. 
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerilor părţilor şi a înscrisurilor 

depuse la dosar, Curtea văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, apreciază în sensul respingerii 
recursului, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 
 Prin Dispoziţia nr.720/02.12.2009, emisă de PRIMARUL COMUNEI M.KOGĂLNICEANU, 
s-a dispus, cu raportare la prevederile art.20 din Legea nr. 329/2009, măsura încetării raportului de 
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serviciu deţinut de către reclamantul B.V.D., ce îndeplinea funcţia publica de referent de specialitate 
clasa II, grad profesional superior, treapta de salarizare 2 in cadrul Serviciului Public de Politie 
Comunitara Mihail Kogalniceanu. 
 În contextul dat, Legea nr. 554/2004 stabileşte cadrul procesual al litigiului de contencios 
administrativ, reglementând în detaliu categoriile de subiecte care pot avea calitatea procesual activă, 
persoanele ori entităţile care pot fi chemate în judecată, obiectul acţiunii, condiţiile de exercitare a 
dreptului la acţiune, precum şi limitele controlului judecătoresc asupra actelor administrative. 
 Reclamantul poate fi, în sensul art.1 al.1 şi al.2 din Legea nr. 554/2004, orice persoană 
fizică şi juridică, dacă îndeplineşte condiţia de a se considera vătămată într-un drept ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ, tipic sau asimilat, adresat ei sau altui subiect de drept, cu 
menţiunea că, acea persoană trebuie să fie beneficiarul unui drept subiectiv şi să aibă un interes 
legitim. 
 Noţiunea de interes legitim, care poate fi ocrotit pe calea contenciosului administrativ, nu se 
confundă cu noţiunea de interes în sensul de condiţie de exercitare a dreptului la acţiune în 
dreptul procesual civil. 
 Stabilirea existenţei unei vătămări aduse unui drept ori unui interes legitim, se face pe baza 
probelor administrate, fiind o problemă de fond în litigiul administrativ. 
 Noţiunea de persoană vătămată se fundamentează pe ideea încălcării drepturilor subiective 
sau a intereselor legitime private prin acte administrative, în sensul în care legea contenciosului 
administrativ defineşte acest concept, astfel că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a reţinut că, 
faţă de disp.cuprinse în art.1 alin.1 cu referire la art.2 al.1 lit.”a” raportat la disp.art.8 al.1 din 
Legea nr. 554/2004, pentru promovarea acţiunii în contencios administrativ, reclamantul trebuie să 
fie beneficiarul unui drept subiectiv ori să aibă un interes legitim pe care autoritatea publică pârâtă are 
obligaţia să-l respecte. 
 Citând textele de lege incidente în cauză ale art.17, art.18, art.19 şi art.20 din Legea 
nr.329/2009, în  mod legal şi temeinic instanţa de fond a concluzionat în sensul că recurentul 
reclamant B.V.D. se încadrează în situaţia reglementată de legiuitorul român, acesta cumulând 
pensia militară cu activitatea prestată, cu veniturile salariale realizate în cadrul PRIMĂRIEI 
COMUNEI M.KOGĂLNICEANU, şi astfel măsura dispusă de intimatul pârât este legală şi 
temeinică. 
 Pornind de la dispoziţia cuprinsă în art.20 din Legea nr.329/2009 potrivit cu care 
„Neîndeplinirea obligaţiei privind exprimarea opţiunii - (cu privire la exercitarea unei activităţi pe 
bază de contract individual de muncă – raport de serviciu şi cumulul contravalorii acesteia cu pensia 
stabilită în sistemul public) – în termenul prevăzut la art.18 şi la art.19 al.3 şi al.4 constituie cauză de 
încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a 
actului de numire în funcţie, precum şi a raporturilor de serviciu”, în mod legal şi temeinic instanţa 
de fond a înlăturat susţinerile recurentului privind: 

- încălcarea dreptului la muncă cu raportare la legislaţia europeană; 
- tratamentul discriminatoriu, diferenţiat pentru cazuri egale  şi 
- încălcarea prevederilor Legii nr.64/2001, în condiţiile în care prin Legea nr.329/2009 nu au 

fost prevăzute situaţii de excepţie. 
De altfel, că interpretarea dată de instanţă pe susţinerile recurentului este fondată, rezultă şi din 

împrejurarea că, reclamantul are posibilitatea realizării unor venituri salariale, suplimentare pensiei 
primite, în domeniul privat, cum de altfel, măsura dispusă împotriva sa se aplică tuturor subiecţilor de 
drept aflaţi în aceeaşi situaţie, nu doar unei singure părţi, pentru cazuri egale. 

Nu se poate susţine că există discriminare, în sensul disp.art.14 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului şi art.16 din Constituţia României, republicată, în ceea ce priveşte salarizarea 
funcţionarilor publici şi personalului contractual transferat în structurile administraţiei publice, 
instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a celui detaşat, respectiv transferat în serviciile 
publice comunitare, din subordinea Consiliilor locale ori prefecturilor, şi celelalte categorii de 
funcţionari publici şi personal contractual, care îşi desfăşoară activitatea în instituţii şi servicii publice 
din administraţia locală, întrucât personalul care a lucrat în structurile fostului Minister de Interne au 
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beneficiat de acte normative succesive care au reglementat măsuri de reorganizare ale ministerului, 
prevăzându-se că personalul din cadrul său îşi păstrează drepturile dobândite anterior. 

Pe de altă parte, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa constantă, 
legată de aplicarea garanţiei instituite de art.14 din Convenţie, a subliniat că, o diferenţă de tratament 
are natură discriminatorie numai dacă nu se bazează pe o justificare rezonabilă şi obiectivă, 
adică nu urmăreşte un scop legitim sau dacă nu există un raport de proporţionalitate între 
mijloacele folosite şi scopul urmărit. 

De asemenea, Curtea a statuat că statele dispun de o anumită marjă de apreciere pentru a 
determina dacă şi în ce măsură diferenţele dintre situaţii analoage sunt de natură să justifice un 
tratament diferit, iar autorităţile naţionale competente rămân libere să aleagă măsurile pe care le 
socotesc potrivite pentru atingerea unui scop legitim. 

Concluzionând, cum dispoziţiile cuprinse în Legea nr.329/2009 au un caracter imperativ, 
legiuitorul neînţelegând a prevede situaţii de excepţie, neexistând motive pentru a se dispune 
reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, 
ca nefondat. 
 

38. Anulare act administrativ emis de autoritate privind acordarea indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului. Excepţie de nelegalitate admisă. Consecinţe. 

 
   Art.2, art.3 alin.1, art.6 – HG nr.1025/2006 de aprobare a Normelor  

                                    metodologice de aplicare a OUG 148/2005 
 

Decizia civilă nr. 672/CA/14.10.2010 
Dosar nr. 4599/118/2009 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia comercială şi de contencios 

administrativ şi fiscal sub nr.4599/118/07.05.2009, reclamanta A.R., în contradictoriu cu pârâta 
DMPS CONSTANŢA, a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se dispună anularea Deciziei 
nr.6892/13.03.2009. 
 Motivând cererea, a arătat că, prin Decizia nr.16691/2009 s-a stabilit în favoarea reclamantei 
o indemnizaţie pentru creşterea copilului de 600 lei, începând cu data de 16.01.2009, deşi reclamanta 
a dat naştere la doi copii. 
 Arată reclamanta că, a contestat decizia în termenul legal, iar prin adresa nr.6892/2009 i s-a 
comunicat că „… pentru gemeni, tripleţi etc. se acordă o singură indemnizaţie pentru creşterea 
copilului”. 
 Prin soluţia dată, reclamanta a considerat că, unul dintre cei doi copii este lipsit de dreptul la 
prevederile O.U.G. nr.148/2005, invocând excepţia de nelegalitate a art.3 alin.1 din H.G. 
nr.1025/2006. 
 Prin întâmpinare, pârâta DMPS CONSTANŢA a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive, cu motivaţia în esenţă că, aceasta ar aparţine celui faţă de care se poate realiza interesul 
respectiv, iar pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, precum şi a excepţiei 
de nelegalitate invocată cu referire la disp.art.3 al.1 din HG nr.1025/2006.  
 Prin Încheierea de şedinţă din data de 15 octombrie 2009, Tribunalul Constanţa a admis 
cererea formulată de reclamantă pentru introducerea în cauză în calitate de pârâtă şi a AJPS 
CONSTANŢA, reclamanta precizând că aceasta are calitate procesuală pasivă.  

Prin întâmpinare, pârâta AJPS CONSTANŢA a solicitat respingerea acţiunii dedusă 
judecăţii, ca nefondată. 
 Prin Încheierea din 29.10.2009 instanţa de fond a dispus sesizarea Curţii de Apel 
Constanţa cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate invocată de reclamantă. 
 Curtea de Apel Constanţa prin Sentinţa civilă nr.48/2010 a admis excepţia de nelegalitate 
şi a constatat nelegalitatea art.3 alin.1 din H.G. nr.1025/2006, reţinând în esenţă că, dispoziţiile a 
căror nelegalitate se solicită a fi constatată completează în mod nelegal actul normativ cu forţă 
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superioară, în aplicarea căruia a fost emis şi încalcă principiul egalităţii de tratament între copii 
proveniţi dintr-o sarcină simplă şi multiplă. 
 Prin Sentinţa civilă nr.674 din 27.05.2010, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea 
formulată de reclamanta A.R., dispunând anularea Deciziei nr.6892/13.03.2009 emisă de pârâtă, cu 
consecinţa obligării pârâtei la emiterea unei decizii privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului, pentru fiecare minor, începând cu 16.01.2009 şi până la împlinirea vârstei de 2 ani pentru 
minorii A.A. şi A.A. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă că, la data de 
01.12.2008 reclamanta a născut minorii A.A. şi A.A., iar în urma solicitării sale s-a emis Decizia 
nr.16691/2009 prin care i s-a acordat o indemnizaţie de 600 lei pentru creşterea copilului. 
 Potrivit art.2 alin.1, 2, 3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 aprobate prin H.G. nr.1025/2006: „Concediul şi 
indemnizaţia pentru creşterea copilului sau, după caz, pentru primii 3 copii încredinţaţi în vederea 
adopţiei, adoptaţi sau aflaţi în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi pentru cei 
pentru care a fost instituită tutela. Alocaţia de stat pentru copii se cuvine pentru fiecare dintre copiii 
rezultaţi în urma primelor 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii încredinţaţi în vederea 
adopţiei, adoptaţi sau aflaţi în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi pentru cei 
pentru care a fost instituită tutela. 
 În înţelesul disp. art.(1) şi (2) prin naştere se înţelege aducerea pe lume a unuia sau mai 
multor copii vii”. 
 Potrivit art.6 alin.1 din O.U.G. nr.148/2005 concediul şi indemnizaţia  lunară prevăzute la 
art.1, respectiv la art.2, precum şi stimulentul prevăzut la art.3 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 
naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la 
art.5 alin.2, respectiv persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea 
adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia 
asistentului maternal profesionist, precum şi persoana care a fost numită tutore. 
 Potrivit principiului egalităţii între cetăţeni şi practicii CEDO s-a reţinut că, între persoane 
aflate în situaţii identice sau analoage, nu poate fi operată nici o discriminare. 
 Aşa fiind, apreciază instanţa de fond că, dacă s-ar admite ipoteza că, indemnizaţia s-ar acorda 
nu pentru fiecare copil născut, ci pentru naştere, între nou-născuţi ar face distincţie după cum aceştia 
s-au născut dintr-o sarcină simplă sau multiplă, ceea ce ar încălca principiul egalităţii de tratament 
între aceştia. 
 Prin urmare, singura împrejurarea prin care nou-născuţii ar beneficia de un tratament similar, 
ar fi ca fiecare dintre ei să beneficieze de indemnizaţie. 
 O atare interpretare îşi găseşte sprijin chiar în disp. O.U.G. nr.148/2005, care nu distinge între 
primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art.5 alin.(2), respectiv persoana 
care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în 
plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist,  precum 
şi persoana care a fost numită tutore.  

Cu aceeaşi ocazie pot fi plasaţi sau adoptaţi doi sau trei copii, ceea ce nu împiedică acordarea 
drepturilor raportat la numărul lor şi nu la împrejurarea care dă naştere dreptului.  

Având în vedere acest fapt, precum şi că O.U.G. nr.148/2005 nu defineşte naşterea, nu se 
justifică o interpretare diferită pentru împrejurarea naşterii faţă de celelalte împrejurări generatoare ale 
drepturilor în discuţie, şi în cazul naşterii elementul de referinţă trebuind să fie numărul copiilor, iar 
nu cel al naşterilor. 
 Astfel, instanţa de fond a apreciat că, pentru înlăturarea acestei inechităţi este necesar să se 
acorde indemnizaţia de creştere a copilului pentru fiecare copil, indiferent dacă provine dintr-o sarcină 
singulară sau una multiplă. 
 De altfel, chiar legiuitorul a înţeles necesitatea acordării indemnizaţiei pentru fiecare copil 
născut prin adoptarea Legii nr.239/2009, care înlătură aceste discriminări. 
 Instanţa de fond a avut în vedere şi incidenţa  disp. art.4 din Legea nr. 554/2004, odată ce, 
prin Sentinţa civilă nr.48/2010, Curtea de Apel Constanţa a constatat nelegalitatea art.3 alin.1 din H.G. 
nr.1025/2006. 



 113

 Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat recurs pârâta AJPS CONSTANŢA, 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art.20 din 
Legea nr.554/2004, art.304 pct.9 şi art.3041 Cod pr.civilă şi următoarea motivaţie, în esenţă: 

- instanţa de fond nu a ţinut seama de dispoziţiile legale incidente în cauza de faţă, pronunţând o 
sentinţă cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii; 

- datorită modificării art.2 din OUG nr.148/2005 prin Legea nr.239/2009, act normativ publicat 
în M.O nr.403/15.06.2009, ce a intrat în vigoare la 18.06.2009, reclamanta primeşte 
indemnizaţie lunară începând cu această dată şi pentru al doilea copil; 

- intimata reclamantă nu poate beneficia de dispoziţiile OUG nr.148/2005, astfel cum au fost 
modificate de Legea nr.239/2009, decât de la data de 18.06.2009 şi nu de la data de 16.01.2009 
cum a stabilit greşit instanţa de fond. 
Solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate, în sensul respingerii acţiunii ca 

nefondată, cu consecinţa menţinerii Deciziei nr.16691/16.02.2009 şi a răspunsului la contestaţie 
nr.6892/13.03.2009 ca temeinice şi legale. 

Examinând actele şi lucrările dosarului,prin prisma susţinerilor părţilor şi văzând şi 
dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii recursului, ca nefondat, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 
 Intimata reclamantă A.R. a formulat contestaţie, înregistrată sub nr.6892/13.03.2009, 
împotriva Deciziei nr.16691/16.02.2009, prin care i-a fost aprobată îndemnizaţia pentru creşterea unui 
singur copilul, deşi formulase cerere pentru ambii copii născuţi la data de 02.12.2008 – gemeni – 
respectiv A.A. şi A.A. 
 Cu adresa nr.6892/13.03.2009 intimata a fost înştiinţată de către recurentă că, potrivit 
disp.art.6 din OUG nr.148/2005 şi a prevederilor art.2 al.1 din HG nr.1025/2006, pentru gemeni, 
tripleţi etc, „se acordă o singură indemnizaţie pentru creşterea copilului, în cuantumul stabilit de 
actele normative în vigoare la data prezentei”. 
 Faţă de situaţia creată, intimata a promovat contestaţie la instanţă împotriva adresei 
nr.6892/13.03.2009 a DMPS Constanţa, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie şi pentru 
corecta soluţionare a cauzei a înţeles a invoca excepţia de nelegalitate a dispoziţiilor art.3 al.1 din 
HG nr.1025/2006.  
 În urma sesizării Curţii de Apel Constanţa – Secţia contencios administrativ cu soluţionarea 
excepţiei de nelegalitate invocată de intimată, instanţa a pronunţat Sentinţa civilă 
nr.48/CA/10.02.2010, în dosar nr.1754/36/2009, prin care, admite excepţia de nelegalitate 
invocată, constatându-se nelegalitatea disp.art.3 al.1 din HG nr.1025/2006. 
 Pentru a pronunţa sus-menţionata hotărâre, instanţa a reţinut în esenţă că, în cuprinsul art.3 
al.1 al  HG nr.1025/2006 ce a aprobat Normele metodologice de aplicare a OUG nr.148/2005 
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, se prevede că „Prin naştere se înţelege 
aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii vii” ceea ce este evident în contradicţie cu dispoziţiile 
legale pentru care au fost adoptate normele în discuţie. 
 S-a apreciat de către instanţă că, dispoziţiile cuprinse în norma sus-indicată completează în 
mod nelegal actul normativ cu forţă superioară, în aplicarea căruia a fost emis şi încalcă principiul 
egalităţii de tratament între copii proveniţi dintr-o sarcină simplă şi multiplă, deoarece, acordarea 
îndemnizaţiei lunare, nu doar la momentul naşterii, confirmă definiţia naşterii avută în vedere la 
adoptarea OUG nr.148/2005 şi care, trebuie raportată la numărul de copii rezultaţi din naştere. 
 Probatoriul administrat în cauză face dovada că, în urma solicitării numitei A.R. s-a emis 
Decizie nr.16691/16.02.2009 de către recurentă, prin care s-a acordat intimatei o indemnizaţie de 600 
lei pentru creşterea copilului, deci pentru un singur copil şi nu pentru fiecare dintre minorii – gemeni - 
născuţi de aceasta la data de 01.12.2008. 
 În atare condiţii, potrivit principiului egalităţii între cetăţeni şi practicii CEDO şi reţinând c ă 
între persoanele aflate în situaţii identice sau analoage nu poate opera nici o discriminare, în mod legal 
şi temeinic instanţa de fond a dispus admiterea acţiunii formulată de intimata reclamantă A.R. 
 Astfel, potrivit art.2 alin.1 - alin.3 din  Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
OUG nr.148/2005 aprobate prin HG nr.1025/2006, „Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea 
copilului sau, după caz, pentru primii 3 copii încredinţaţi în vederea adopţiei, adoptaţi sau aflaţi în 
plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi pentru cei pentru care a fost instituită 
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tutela. Alocaţia de stat pentru copii se cuvine pentru fiecare dintre copiii rezultaţi în urma primelor 3 
naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii încredinţaţi în vederea adopţiei, adoptaţi sau aflaţi în 
plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi pentru cei pentru care a fost instituită 
tutela. 
 În înţelesul disp. art.(1) şi (2) prin naştere se înţelege aducerea pe lume a unuia sau mai 
multor copii vii”. 
 Faţă de conţinutul dispoziţiilor legale sus-citate, în mod legal şi temeinic apreciază Curtea, 
instanţa de fond s-a raportat la dispoziţiile art.6 al.1 din OUG nr.148/2005 ce prevedea că, 
„concediul şi indemnizaţia  lunară prevăzute la art.1, respectiv la art.2, precum şi stimulentul 
prevăzut la art.3 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii 
ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art.5 alin.2, respectiv persoana care a 
adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament 
ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist, precum şi 
persoana care a fost numită tutore”. 
 Atât timp cât, OUG nr.148/2005 nu distinge între primii 3 copii ai persoanelor aflate în una din 
situaţiile prevăzute la art.5 al.2, respectiv persoana care a adoptat copilul, cea căreia i s-a încredinţat 
copilul în vederea adopţiei sau care are copil în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu 
excepţia asistentului maternal profesionist, precum şi persoana care a fost numită tutore, Curtea 
apreciază că, în mod legal şi temeinic s-a concluzionat de către instanţa de fond că, dreptul reclamat 
de intimată rezidă din numărul copiilor născuţi. 
 Legal şi temeinic s-a reţinut că, în speţă nu se justific ă o interpretare diferită pentru 
împrejurarea naşterii faţă de celelalte împrejurări generatoare ale dreptului în discuţie, atât timp cât, 
OUG nr.148/2005 nu defineşte naşterea, ca de altfel şi aspectul legat de elementul de referinţă ce 
trebuie avut în vedere de organele abilitate ca fiind, numărul copiilor şi nu cel al naşterilor. 
 Concluzionând Curtea apreciază că, singura împrejurare prin care nou născuţii ar 
beneficia de un tratament singular, ar fi ca, fiecare dintre ei să beneficieze de indemnizaţie, 
pentru înlăturarea inechităţii ce ar apare în ipoteza că, îndemnizaţia s-ar acorda nu pentru fiecare copil 
născut, ci pentru naştere, făcându-se distincţie între o sarcină simplă sau multiplă, ceea ce ar 
încălca principiul egalităţii de tratament între copii.  

De altfel, chiar recurenta învederează în motivele de recurs că, odată cu apariţia Legii 
nr.239/2009, „datorită modificării art.2 din OUG nr.148/2005 prin Legea nr.239/2009, act normativ 
publicat în M.O nr.403/15.06.2009, ce a intrat în vigoare la 18.06.2009, reclamanta primeşte 
indemnizaţie lunară începând cu această dată şi pentru al doilea copil”, astfel încât şi din acest punct 
de vedere hotărârea recurată apare ca fiind legală şi temeinică. 

Susţinerile recurentei privind momentul de la care pot fi acordate îndemnizaţiile cuvenite 
creşterii copilului/copiilor, nu pot fi primite de instanţa de recurs, atât timp cât, în speţă, pentru cel 
dintâi copil s-a stabilit acordarea acestui drept începând cu data de 16.01.2009, legal şi temeinic fiind 
ca şi pentru cel de-al doilea copil să se acorde acest drept începând cu aceeaşi dată. 

În sprijinul reţinerii sus-expuse este şi împrejurarea că, prin ambele hotărâri – cea pronunţată 
pe excepţia de nelegalitate şi cea recurată – măsura neacordării este nelegală şi tratamentul aplicat 
copiilor ar fi discriminatoriu, astfel că, nu se poate aprecia, conform susţinerilor recurentei că acest 
drept ar trebui acordat începând cu momentul intrării în vigoare al legii. 

Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, şi văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat. 
 

39. Anulare act administrativ emis de autoritatea publică locală – decizie de impunere. 
Examinare condiţii scutire. 

 
                                                Art.250, art.285 – Cod fiscal (Lg.571/2003) 

                                                               Art.98 al.3 – Cod pr.fiscală 
   

   Decizia civilă nr.755/CA/27.10.2009 
                                Dosar 12921/118/2009 
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 Prin cererea formulată la data de 30.11.2009 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 
 sub nr.12921/118/2008, reclamanta Fundaţia G.B.a solicitat în contradictoriu cu pârâtul SPITVBL 
Constanţa, anularea dispoziţiei nr.R-B 121821/2009 emise de pârâtă şi, pe cale de consecinţă, anularea 
deciziei de impunere nr.B 107651/20074, să se constate că reclamanta nu datorează faţă de bugetul 
local obligaţii fiscale suplimentare în cuantum de 66.641 lei reprezentând debit – impozit clădire 
calculat pentru 2005 – 2009 şi accesorii calculate până la 17.07.2009; cu cheltuieli de judecată. 

Prin sentinţa civilă nr.766/17.06.2010 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea, iar prin 
sentinţa civilă nr.888/21.07.2010 a admis sesizarea şi a dispus completarea dispozitivului 
sentinţei civile nr.766/17.06.2010 în sensul admiterii excepţiei inadmisibilităţii capătului de 
cerere privind constatarea faptului că reclamanta nu datorează faţă de bugetul local obligaţia 
fiscală suplimentară de plată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut, în ceea ce priveşte excepţia 
inadmisibilităţii capătului II al cererii, că, în conformitate cu dispoziţiilor art.218 Cod procedură 
fiscală, în cadrul contestaţiei instanţa poate dispune anularea deciziei prin care organul fiscal a 
soluţionat contestaţia formulată de reclamantă în conformitate cu art.205 Cod procedură fiscală. 

Conform art.18 din Legea nr.544/2004, instanţa de contencios administrativ poate anula în tot 
sau în parte actul, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze un înscris, 
poate hotărî asupra daunelor materiale şi morale. 

Prin urmare, solicitarea reclamantei de a se constata că nu datorează la bugetul local obligaţii 
fiscale este inadmisibilă în raport de art.218 Cod procedură fiscală şi art.18 din Legea nr.554/2004. 

Referitor la cererea de anulare a Deciziei  R-B 121821/10.09.2009, instanţa a reţinut că 
reclamanta a contestat decizia pentru următoarele motive: reclamanta nu datorează impozit pe clădiri 
întrucât este scutită beneficiind de facilităţile prevăzute de art.275 alin.1 lit. c Cod fiscal, organul 
fiscal a efectuat controlul pentru o perioadă de 5 ani, încălcându-se dispoziţiile Codului de procedură 
fiscală. 

Conform art.250 alin.1 pct.3 Cod fiscal, clădirile pentru care nu se datorează impozit sunt 
clădiri care prin destinaţie constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial 
în România cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 

Art.285 lit. c Cod fiscal arată că impozitul pe clădiri nu se aplică agentului care  are ca unică 
activitatea acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate. 

 Faţă de situaţia juridică a reclamantei, acesteia îi sunt aplicabile dispoziţiile art.250 alin.1 
pct.3 Cod fiscal, nedatorând impozit pe clădiri decât pentru unele încăperi în care desfăşoară activităţi 
economice. Reclamanta a recunoscut suprafaţa în care a desfăşurat activităţi economice şi perioada 
respectivă septembrie 2004 – martie 2009. Desfăşurând activităţii economice, chiar dacă această 
activitate nu era principala, a încălcat condiţiile unicităţii activităţii socio-umanitare prevăzute de 
art.285 alin.1 lit. c Cod fiscal, astfel că instanţa a apreciat că organul fiscal în mod corect a stabilit că 
reclamanta datorează impozit pe clădirea în care a desfăşurat activitatea economică. 

În ceea ce priveşte perioada supusă inspecţiei s-a reţinut că, potrivit art.98 alin.1 Cod 
procedură fiscală, inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a 
stabili obligaţiile fiscale. Chiar dacă alin.3 din art.98 Cod procedură fiscală face referire la termenul de 
3 ani fiscali, instanţa a considerat că organul fiscal în mod corect a stabilit că perioada supusă 
inspecţiei să se încadreze în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale 
fiind în acord cu dispoziţiile art.98 alin.1 şi art.94 Cod procedură fiscală. 

S-a apreciat că organul fiscal ar fi constatat chiar în urma verificării creanţelor născute în 
ultimii 3 ani fiscali, pentru care  exista obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale, că existau indicii 
privind nerespectarea obligaţiei de plată a impozitului pe clădiri, situaţie în care în mod justificat putea 
extinde inspecţia fiscală pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. 
         Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs reclamanta Fundaţia G.B., care a criticat 
soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

A susţinut recurenta că din concluziile actelor administrative fiscale atacate rezultă că, în 
conformitate cu prevederile art.250 alin.1 pct.3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, Fundaţia 
„G.B." a fost scutită de la plata impozitului pe clădiri pentru perioada ianuarie - septembrie 2004. 
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Întrucât din luna octombrie a anului 2004 şi până în luna martie 2009 fundaţia a desfăşurat 
activităţi economice într-o parte a activului - Atelier Şcoală situat în municipiul Constanţa, cu o 
valoare de inventar de 947.000 lei, din care 435.620 lei reprezintă valoarea de inventar a suprafeţei în 
care s-au desfăşurat activităţi economice, s-a apreciat că reclamanta  nu mai beneficiază de scutire la 
plata impozitului pe clădiri, pentru spaţiul în cauză, în perioada sus menţionată. 
 De asemenea, s-a stabilit că reclamanta datorează, pentru spaţiul unde a desfăşurat activităţi 
economice, bugetului local un debit în sumă de 66.641 lei, din care 42.625 lei - impozit pe clădiri, 
23.994 lei majorări de întârziere calculate până la data de 17.07.2009 şi 22 lei penalităţi de întârziere 
calculate până la data de 31.12.2005. 

Consideră recurenta că în mod eronat a reţinut instanţa că datorează impozitul pe clădiri 
contestat şi accesoriile aferente, întrucât Fundaţia „G.B." este scutită de la plata acestui impozit, ea 
beneficiind de facilităţile prevăzute de art.285 alin.(1) lit.c din Legea nr.571/2003 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare privind Codul fiscal. 
 Fundaţia "G.B." are, potrivit statutului, ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale 
în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi 
de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copii, a desfăşurat această activitate în 
permanenţă încă de la înfiinţare şi, pe cale de consecinţă, se încadrează în facilităţile prevăzute în 
textul de lege sus menţionat fiind scutită de la plata impozitului pe clădiri şi pe terenuri. 

În ceea ce priveşte impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, şi-a îndeplinit obligaţia de a 
declara, în termen, mijloacele fixe achiziţionate - clădiri şi terenuri, precum şi valoarea acestora, iar la 
momentul la care fundaţia a fost impusă, a achitat prima tranşă a obligaţiilor de plată aferente 
mijloacelor fixe, astfel cum a fost stabilită de pârât. 
 În atare condiţii, nu se poate spune că a încercat să eludeze prevederile Codului fiscal şi că a 
încercat să se sustragă de la plata impozitului pe clădiri, însă, în urma recomandărilor şi îndrumărilor 
pârâtei care, la momentul depunerii declaraţiilor fiscale privind stabilirea impozitului pe teren şi pe 
clădiri a înţeles să o scutească de la plata impozitelor în cauză, aplicând inclusiv menţiunea „scutit" pe 
declaraţii, a înţeles că aceasta a considerat că beneficiază de facilităţile prevăzute la art.285 alin.(1) 
lit.c din Legea nr.571/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind Codul fiscal. 
 De asemenea, activitatea economică realizată de fundaţie în spaţiul situat în activul „Atelier 
Şcoală" nu a fost desfăşurată în scopul obţinerii de profit întrucât Fundaţia „G.B." este persoană 
juridică română, fără scop patrimonial, apolitică şi neguvernamentală, având scop umanitar, de 
ajutorare a persoanelor nevoiaşe, prin asistenţă morală şi socială, prin educare şi prin formare şi 
calificare profesionala, în vederea reintegrării acestora în societate, fundaţia fiind fondată pe 
principiile carităţii creştine. 
 Pentru a-şi aduce la îndeplinire scopul, veniturile fundaţiei provin din donaţii sponsorizări sau 
legate, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, dobânzi şi dividende rezultate 
din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale, dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de 
fundaţie, venituri din activităţile economice directe, aşa cum sunt prevăzute în art.46 alin.(2) din OG 
nr.26/2000 modificată şi completată şi în actele constitutive ale fundaţiei. 

Totodată, conform art.48 din OG nr.26/2000 modificată şi completată,"(...) fundaţiile (...) pot 
desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea au un caracter accesoriu şi sunt în strânsă 
legătură cu scopul principal al persoanei juridice". Activitatea economică desfăşurată de reclamantă în 
spaţiul situat în „Atelierul Şcoală", pe lângă faptul că avea un caracter accesoriu, ajutându-o la 
obţinerea de venituri, se află în strânsă legătură cu scopul nostru principal, veniturile fiind folosite la 
realizarea obiectivelor fundaţiei. 

Mai mult, în semestrul I al anului 2005, reclamanta a apreciat că nu se mai  încadrează în 
facilităţile prevăzute de art.285 alin.(1) lit.c din Legea nr.571/2003 republicată, ulterior depunerii 
Declaraţiilor de impunere pentru stabilirea impozitelor pe clădiri şi pe teren, şi a achitat la data de 
15.03.2005 prima tranşă a impozitelor în cauză însă, ulterior, pârâta i-a făcut cunoscut faptul că 
beneficiază în continuare de facilitatea scutirii, aspect ce rezultă şi din înştiinţările de plată emise de 
SPITVB Constanţa în vederea comunicării cuantumului obligaţiilor datorate bugetului local, în 
perioada 2006 - 2009, înscrisuri în care la rubricile reprezentând Impozitul pe clădiri şi impozitul pe 
teren suma de plată datorată este „0". 
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 Totodată, recurenta a arătat că nu a negat niciodată desfăşurarea activităţii economice în spaţiul 
situat în „Atelierul Şcoală" în perioada supusă controlului şi chiar a făcut cunoscut acest aspect pârâtei 
care, cunoscând faptul că are calitatea de furnizor de servicii sociale, a lăsat-o să beneficieze de 
facilităţile prevăzute de art.285 ali.(1) lit.c din Legea nr.571/2003 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare privind Codul fiscal. 
 În ceea ce priveşte perioada supusă controlului, recurenta consideră că aceasta este incorectă şi 
că se încadrează privitor la inspecţia fiscal în dispoziţiile art.98 alin.(2) din OG nr.92/2003 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inspecţia fiscală trebuind efectuată asupra 
creanţelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale. 

Recurenta nu este contribuabil mare şi nici nu sunt indicii că şi-ar fi diminuat impozitele, 
taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului local, astfel că inspecţia fiscală trebuia să se 
extindă numai asupra creanţelor fiscale născute în ultimii 3 ani fiscali. 
 Mai susţine recurenta că, în măsura în care s-ar dovedi că impozitul pe clădiri contestat este 
datorat, creanţele aferente anilor 2004 şi 2005, deşi constatate, nu mai pot fi luate în seamă ca datorii 
lichide şi exigibile faţă de bugetul local, ele fiind supuse prescripţiei dreptului de a cere executarea. 
 În drept, invocă prevederile art.299 - 312 Cod procedura civilă. 

Intimatul pârât, prin apărătorul ales, a solicitat respingerea recursului declarat de recurenta 
reclamantă ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi 
temeinică, potrivit întâmpinării depuse la dosar. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 

Astfel, prin decizia de impunere nr.B 107651/20074 emisă de pârâtă  s-au stabilit în sarcina 
recurentei reclamante obligaţii fiscale suplimentare în cuantum de 66.641 lei reprezentând debit – 
impozit clădire calculat pentru perioada 2005 – 2009 şi accesorii calculate până la 17.07.2009. 

Impozitul a fost determinat pentru spaţiul situat în Constanţa, spaţiu în care recurenta a 
desfăşurat în perioada de referinţă activităţi economice, aspect recunoscut de aceasta prin chiar acţiune 
şi motivele de recurs. 

Principalul argument adus de recurentă în susţinerea contestaţiei constă în aceea că, în 
considerarea obiectului său de activitate, beneficiază de scutirea prevăzută de art.285 alin.1 lit.c Cod 
fiscal. 
          Potrivit dispoziţiilor legale invocate, „Impozitul pe clădiri, (…) nu se aplică: 
    c) organizaţiilor umanitare care au ca unică activitate întreţinerea şi funcţionarea căminelor de 
bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor străzii.” 
          Curtea apreciază că scutirea acordată organizaţiilor umanitare este strict condiţionată de natura 
activităţilor desfăşurate de acestea, activităţi care trebuie să se circumscrie întreţinerii şi funcţionării 
căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor străzii. 
         Ori, prin activitatea desfăşurată în spaţiul pentru care s-a stabilit impozitul pe clădiri, recurenta a 
depăşit sfera acelor activităţi enunţate de lege care justifică scutirea. Chiar dacă disp. art.48 din OG 
nr.26/2000 prevăd posibilitatea ca fundaţiile să desfăşoare orice alte activităţi economice directe, dacă 
acestea au un caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice, 
aceasta nu înseamnă că, în exercitarea unor astfel de activităţi economice, organizaţiile respective cad 
sub incidenţa scutirii prevăzute de art.285 alin.1 lit. c din Codul fiscal. 
         Mai mult, din interpretarea disp. art.250 alin.1 din Legea nr.571/2003 rezultă că legiuitorul a 
înţeles să acorde scutiri de la plata impozitului pe clădiri, în considerarea naturii clădirilor sau 
construcţiilor, cu menţiunea expresă că scutirea nu se acordă pentru incintele în care se desfăşoară 
activităţi economice, fără a distinge cu privire la scopul pentru care se desfăşoară activităţile 
respective. 
          Prin urmare, indiferent de scopul desfăşurării activităţilor economice, recurenta nu beneficiază 
de scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru spaţiul în care s-au desfăşurat aceste activităţi. 
           În ceea ce priveşte perioada supusă inspecţiei fiscale, recurenta a invocat încălcarea disp. art.98 
alin.3 Cod procedură fiscală. 
          Curtea reţine că, într-adevăr, dispoziţiile menţionate prevăd că la celelalte categorii de 
contribuabili (deci mai puţin contribuabilii mari) inspecţia fiscală se efectuează asupra creanţelor 
născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale. Inspecţia 
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fiscală se poate extinde pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, dacă este 
identificată cel puţin una dintre următoarele situaţii: 
    a) există indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate 
bugetului general consolidat; 
    b) nu au fost depuse declaraţii fiscale în interiorul termenului de prescripţie; 
    c) nu au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume 
datorate bugetului general consolidat. 
         Normele legale invocate nu prevăd o sancţiune expresă în cazul în care inspecţia fiscală a depăşit 
perioada arătată, fapt pentru care instanţa consideră că o eventuală sancţionare a actelor încheiate în 
cadrul inspecţiei fiscale sunt anulabile doar dacă se dovedeşte o vătămare a celui supus inspecţiei 
produsă prin depăşirea perioadei de inspecţie. 
         Ori, în cauză, organul fiscal a constatat că recurenta reclamantă nu a achitat impozitul pe clădiri 
considerând în mod greşit că beneficiază de scutire, iar într-o atare situaţie, existând indicii privind 
diminuarea impozitelor, inspecţia fiscală se putea extinde pe perioada de prescripţie a dreptului de a 
stabili obligaţiile fiscale. 
          Deşi legea prevede posibilitatea de a se extinde inspecţia fiscală doar în cazul sumelor datorate 
bugetului general consolidat, Curtea apreciază că intenţia legiuitorului nu a fost aceea de a excepta de 
la o astfel de măsură impozitele şi taxele locale. În condiţiile în care termenul de prescripţie pentru 
dreptul de a stabili obligaţiile fiscale este de 5 ani, iar inspecţia fiscală se efectuează în cadrul acestui 
termen de prescripţie,  instanţa apreciază că raţiunea pentru care perioada inspecţiei fiscale a fost 
stabilită la 3 ani este aceea că, potrivit principiilor dreptului fiscal, relaţiile dintre contribuabili şi 
organele fiscale trebuie să fie fundamentate pe bună-credinţă, în scopul realizării cerinţelor legii. În 
situaţia în care există indicii privind nerespectarea dispoziţiilor legale, prezumţia de bună-credinţă nu 
mai funcţionează, astfel încât organul fiscal poate să extindă verificările pe perioada de prescripţie. O 
altă interpretare ar conduce la ideea că termenul de 3 ani impus de art.98 alin.3 Cod procedură fiscală 
ar putea să conducă la reducerea termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, 
situaţie ce nu ar putea fi acceptată. 
            Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 
 

40. Anulare act administrativ emis de autoritatea locală privind taxa pentru creşterea 
gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice. Tardivitatea procedurii 
prealabile. Inadmisibilitate acţiune. 

 
                                                                     Art.30 – Legea nr.273/2006 

                                                                                Art.7 – Legea nr.554/2004 
                                                                                Art.14 – Legea nr.24/2000 

 
Decizia civilă nr. 791/CA/03.11.2010 

Dosar nr. 10118/118/2009 
    
 Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa -  Secţia 
comercială, de contencios administrativ şi fiscal sub nr. 10118/118  din  30.10.2009,   reclamanta S.C. 
IFN M.C. S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA 
anularea  Hotărârii Consiliului Local  Constanţa nr. 228/2008- art.6, pct.5, subpunct 5.1. privind taxa 
pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa, 
Mamaia şi Sat vacanţă (taxa de linişte), din Anexa nr. 12 privind Regulamentul de adoptare a taxelor 
speciale pe anul 2008 .  

În susţinerea acţiunii, reclamanta a invocat următoarele motive de nelegalitate a actului 
administrativ contestat :  

         - Existenţa unor obligaţii impuse prin alt act normativ, pe linie de linişte şi siguranţă, 
anterior instituirii taxei de linişte.  
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Conform temeiurilor de drept atacate prin prezenta acţiune, taxa de linişte constituie venit cu 
destinaţie specială, fiind instituită pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor şi a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerşetorie, furturi, tâlhărie şi prostituţie, 
pentru combaterea comerţului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz şi gunoi menajer 
şi pentru prevenirea lipirii de afişe pe faţadele clădirilor, stâlpi şi copaci .  
 Având în vedere scopul instituirii taxei, respectiv creşterea gradului de linişte şi siguranţă în 
derularea activităţilor economice, subiecţii plătitori  (contribuabilii) vor fi agenţii economici, adică 
persoanele juridice constituite în vederea realizării de venituri (societăţi comerciale, regii autonome, 
etc.) şi persoanele fizice autorizate care au sediu sau puncte de lucru/sucursale în Mun. Constanţa.  

Conform art. 2 alin.1 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor: Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale 
şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-
dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii 
care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure 
paza acestora. 
 A arătat reclamanta că desfăşoară  activităţi de creditare, fiind  o instituţie nebancară, respectiv 
casă de amanet, astfel că intră sub incidenţa Legii nr. 333/2003, fiind obligată potrivit art. 3 aslin.1 din 
Legea nr. 333/2003 să asigure paza bunurilor şi valorilor cu sprijinul de specialitate al poliţiei, pentru 
sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalităţi concrete de 
organizare şi de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu gardieni publici, pază 
proprie sau pază prin societăţi specializate.  

S-a susţinut că şi-a îndeplinit obligaţia menţionată, având angajaţi în postul de agent pază, 
astfel că impunerea pentru acelaşi serviciu prin H.C.L.M. Constanţa nr.360/2997, conduce la o dublă 
impunere a aceleiaşi obligaţii, pentru aceeaşi prestaţie, motivaţie ce justifică afirmaţia privind lipsa 
scopului şi a utilităţii prestaţiei pentru acre este impusă taxa de linişte. Este evident că o lege organică 
are forţă juridică superioară unui HCLM, astfel că are prioritate în aplicare. De asemenea, agenţii 
economici nu pot ajuta paza unor bunuri publice prin intermediul taxei de linişte, în condiţiile în care 
există deja nenumărate organe specializate în asigurarea ordinii şi liniştii publice: Poliţia Română, 
Jandarmeria, poliţia Comunitară, poliţia Metropolitană, etc., organe pentru subvenţionarea cărora atât 
persoanele fizice cât şi cele juridice plătesc deja taxe şi impozite.  

 - Neobţinerea în prealabil a acordului cu privire la instituirea acestei taxe. 
 După cum este menţionat expres în actul atacat, este vorba despre o taxă, mai exact despre o 
sumă de bani plătită în schimbul prestării unui serviciu, iar o persoană fizică sau juridică nu poate 
beneficia de un serviciu împotriva propriei sale voinţe. În aceste condiţii, ar fi corect ca persoanele 
beneficiare ale unui astfel de serviciu să fie consultate şi să îşi dea în prealabil acordul cu privire la 
oportunitatea înfiinţării acestui serviciu şi instituirii taxei aferente. Potrivit şi disp.art. 92 din  H.G. nr. 
44/204 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, autorităţile administraţiei publice 
locale, prin regulamentul aprobat în privinţa taxelor speciale, vor stabili printre altele şi modalităţile 
de consultare şi de obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor 
publice.  
 Or, nu s-a organizat  nici o consultare prealabilă a persoanelor interesate de un asemenea 
serviciu de pază, iar reclamantei nu i s-a cerut nici un acord, fiind încadrată împotriva voinţei sale în 
categoria beneficiarelor acestui serviciu şi plătitorilor taxei aferente.   

Mai mult, Regulamentul de adoptare a taxelor speciale nu cuprinde prevederi privind 
modalităţile de consultare şi de obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice beneficiare ale 
serviciilor publice.  

- Taxa de linişte nu îndeplineşte condiţiile principale pe care trebuie să le prezinte orice taxă 
instituită de o autoritate publică pentru subvenţionarea unui serviciu, respectiv: să fi utilă celor cărora 
li se adresează; să fie prestat în concret , să nu se suprapună cu alte servicii, prestate de alte instituţii, 
pentru acre sunt instituite alte obligaţii e plată .  

Cererea de chemare în judecată a fost întemeiată în drept pe disp. art. 1 şi 8 alin.1 din Legea nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ.  

A fost invocată excepţia tardivităţii cererii de chemare în judecată, faţă de dispoziţiile art. 30 
din Legea nr. 273/2006, potrivit cărora contestaţiile împotriva hotărârilor privind instituirea taxelor 
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speciale pot fi formulate în termen de 15 zile de la data publicării, iar pe fondul cauzei, solicită 
respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată.  

Prin Sentinţa civilă nr. 342/26.03.2010 pronunţată de instanţa de fond    s-a admis excepţia 
tardivităţii procedurii prealabile. S-a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta 
SC IFN M.C. SRL în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Constanţa, ca 
inadmisibilă. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că la data de 09.05.2008 s-a adoptat 
de către Consiliul Local Municipal Constanţa Hotărârea nr. 228 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2009, fiind instituită în anexa 12, prin art. 5.1.  taxa pentru creşterea 
gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa, Mamaia şi Sat 
Vacanţă, instituită pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a 
faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerşetorie, furturi, tâlhărie şi prostituţie, pentru 
combaterea comerţului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz şi gunoi menajer şi 
pentru prevenirea lipirii de afişe pe faţadele clădirilor, stâlpi şi copaci, având ca plătitori agenţii 
economici, adică persoanele juridice constituite în vederea realizării de venituri (societăţi comerciale, 
regii autonome , etc.) şi persoanele fizice autorizate care au sediu sau puncte de lucru/sucursale în 
Mun. Constanţa.  

După cum rezultă din preambulul hotărârii, aceasta a fost adoptată în aplicarea titlului IX din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, şi a Titlului IX din Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, precum şi a art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale.    
 Potrivit acestor acte normative,  cu completările şi modificările ulterioare, forma în vigoare la 
data adoptării hotărârii: 
    Art. 282. -(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor 
fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
pot adopta taxe speciale.  
    (2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se 
stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind 
finanţele publice locale.  
    Norme metodologice:  
   Pct. 192. Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, prin regulamentul aprobat, vor stabili condiţiile şi sectoarele de activitate în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, precum 
şi modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice pentru care se propun taxele respective şi 
modalităţile de consultare şi de obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice beneficiare ale 
serviciilor respective.  
   Pct. 193. Hotărârile adoptate de către autorităţile prevăzute la pct. 192, în legătură cu 
perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul 
autorităţilor administraţiei publice locale şi vor fi publicate, potrivit legii.  
   Pct. 194. Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 
zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen autoritatea deliberativă 
care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.  
   Pct. 195. (1) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se 
folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.  
    (2) Eliminat.  
   Pct. 196. Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor art. 282 din Codul fiscal, se încasează 
într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost 
înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de consiliul local, consiliul judeţean sau 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.  
 Este real că  O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale a fost abrogată expres prin 
disp. art. 86 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, în vigoare de la data de 
01.07.2006 , considerându-se însă că de la acea dată toate trimiterile din diverse acte normative la 
dispoziţiile O.U.G. nr. 45/2003 sunt făcute la dispoziţiile Legii nr. 273/2006 .  
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 Potrivit art. 30 din Legea nr. 273/2006 :    
    Art. 30. -(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor 
fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
aprobă taxe speciale.  
    (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se 
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de 
interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor 
servicii.  
    (3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de activitate 
şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor 
publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.  
    (4) Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la 
persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi publicate pe pagina de 
internet sau în presă.  
    (5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile 
de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care 
a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.  
    (6) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de 
serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.  
    (7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont 
distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar 
contul de execuţie al acestora se aprobă de autorităţile deliberative.  
 A observat tribunalul că  art. 30 alin.6 din Legea nr. 273/2006 are acelaşi conţinut cu art. 194 
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, precum şi 
cu art. 25 alin.6 din fosta O.U.G. nr. 54/2003, în sensul că împotriva hotărârilor autorităţilor publice 
locale privind instituirea taxelor speciale se poate formula, de către persoanele interesate, contestaţie 
în termen de 15 zile de la publicare. Rezultă de asemenea din interpretarea art. 30 alin.6 din Legea nr. 
273/2006 şi a art. 194 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin H.G. 
nr. 44/2004, că este vorba despre o contestaţie care se adresează şi se depune la  autoritatea emitentă.  
 Potrivit art. 7 alin.1 din Legea nr.554/2004 „ Înainte de a se adresa instanţei de contencios 
administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes 
legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau 
autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării 
actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia”,  

Iar potrivit  11 alin.4 1 din aceeaşi lege :  Ordonanţele sau dispoziţiile din ordonanţe care se 
consideră a fi neconstituţionale, precum şi actele administrative cu caracter normativ care se 
consideră a fi nelegale pot fi atacate oricând.  
 Însă, potrivit  art. 14 - Reglementări speciale şi derogatorii , din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare:  
   (1) O reglementare din aceeaşi materie şi de acelaşi nivel poate fi cuprinsă într-un alt act normativ, 
dacă are caracter special faţă de actul ce cuprinde reglementarea generală în materie.  
   (2) Caracterul special al unei reglementări se determină în funcţie de obiectul acesteia, 
circumstanţiat la anumite categorii de situaţii, şi de specificul soluţiilor legislative pe care le instituie.  
   (3) Reglementarea este derogatorie dacă soluţiile legislative referitoare la o situaţie anume 
determinată cuprind norme diferite în raport cu reglementarea-cadru în materie, aceasta din urmă 
păstrându-şi caracterul său general obligatoriu pentru toate celelalte cazuri.  
 S-a constatat astfel că art. 30 alin.6 din Legea nr. 273/2006 şi a art. 194 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 conţin norme derogatorii de la disp. Legii nr. 554/2004 
în ceea ce priveşte termenul de contestare a actelor administraţiei publice locale prin care se instituie 
taxe speciale.  

H.C.L.M. Constanţa nr.228/2008 este un act administrativ cu caracter normativ, cu conţinut 
fiscal, fiind supusă, în ceea ce priveşte posibilitatea de contestare,  prevederilor speciale şi derogatorii 
ale  art. 30 alin.6 din Legea nr. 273/2006 şi a art. 194 din Normele metodologice de aplicare a Legii 
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nr. 571/2003, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, în sensul că orice contestaţie împotriva prevederilor cu 
conţinut fiscal din aceasta trebuia formulată în termen de 15 zile de la publicare, în faţa organului 
emitent.   

În ceea ce priveşte semnificaţia acestei contestaţii, instanţa de judecată i-a acordat semnificaţia 
juridică a plângerii prealabile prevăzute de art. 7 alin.1 din Legea nr. 554/2004 , plângere prealabilă 
care este supusă însă termenului special de 15 zile de la publicare, termen stabilit prin dispoziţie 
specială, derogatorie de la termenul general de 30 de zile stabilit prin art. 7 alin.1 din Legea nr. 
554/2004 
 Este şi firesc ca în materie fiscală să fie instituit un termen special şi derogatoriu de contestare, 
mai scurt şi care curge de la un moment obiectiv determinat acelaşi pentru toţi adresanţii, necesitatea 
instituirii unui asemenea termen fiind determinată de necesitatea evitării perceperii taxelor speciale, 
pentru o perioadă îndelungată de timp şi de la un număr semnificativ de adresanţi, şi a anulării 
ulterioare, la orice moment în timp, a actului administrativ prin care astfel de taxe au fost instituite.  
 Astfel, întrucât se face dovada de către pârât a publicării H.C.L.M. Constanţa nr.228/2009 la 
data de 18 iulie 2008, reclamanta trebuia să formuleze contestaţie, cu valoare de plângere prealabilă, 
în termen de 15 zile de la publicare.  

Cum în cauză plângerea prealabilă împotriva H.C.L.M. Constanţa nn.228/2009 a fost  
formulată de reclamantă la data de 24.07.2009, dată pe care o recunoaşte prin precizările formulate în 
cauză, a fost găsită ca evidentă formularea plângerii prealabile peste termenul prescris de lege, drept 
pentru care instanţa a admis excepţia tardivităţii plângerii prealabile, a cărei consecinţă este 
inadmisibilitatea cererii de anulare a actului administrativ. 
 Împotriva sentinţei mai sus menţionate a declarat recurs reclamanta SC IFN M.C. SRL care 
a criticat-o ca fiind nelegală şi netemeinică, pentru următoarele considerente: 

Arată că prin cererea adresată instanţei a solicitat anularea în parte a Hotărârii Consiliului 
Local Municipal Constanta nr. 228/2008 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2009, 
în sensul anularii art. 6, pct. 5, subpct. 5.1 privind taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă 
în derularea activităţilor economice în Constanţa, Mamaia şi Sat Vacanţă, denumită în prezent taxa de 
linişte, al Anexei nr. 12 la H.C.L.M. 500/2006, privind Regulamentul de adoptare a taxelor speciale pe 
anul 2009. 

În apărare pârâtul a invocat dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că reclamanta trebuia să formuleze 
contestaţie în termen de 15 zile prevăzut de art. 30 alin. din legea menţionată. 

În baza acestor motive, instanţa de fond a apreciat ca aceste prevederi au caracter derogator si, 
pe cale de consecinţa, special în raport cu procedura comuna de atacare a actelor administrative. 
Astfel, prevederile menţionate vizează tocmai termenul în care se poate introduce plângere prealabila 
împotriva unui act administrativ cu specific fiscal. Având in vedere ca a depăşit acest termen, instanţa 
de fond a admis excepţia tardivităţii plângerii prealabile, catalogând acţiunea ca fiind inadmisibila. 
        Apreciază că rezultă clar caracterul normativ al actului administrativ atacat de către reclamantă, 
taxa de linişte adresându-se tuturor agenţilor economici, persoane fizice sau juridice, din municipiul 
Constanta si Mamaia - Sat Vacanta. Subliniază si faptul ca instanţa de fond si-a însuşit punctul de 
vedere, recunoscând caracterul normativ al actului administrativ atacat de noi.  

Într-adevăr, temeiul de drept invocat de pârât, art. 30 al. (5) din Legea 273/2006, prevede 
posibilitatea contestării hotărârilor autorităţilor administraţiei publice locale privind taxe si impozite 
locale, la autoritatea deliberativa care le-a instituit.  

Solicită instanţei să reţină că acest temei legal nu prevede si posibilitatea contestării în justiţie 
a unor asemenea acte administrative. Privind lucrurile din aceasta perspectiva, daca s-ar recunoaşte 
procedura de contestare prevăzuta de Legea 273/2006 ca fiind singura prin care s-ar putea contesta 
taxele si impozitele locale, ar însemna sa se îngrădească liberul acces la justiţie al persoanelor vizate 
de aceste taxe si impozite, contrar dispoziţiilor Constituţiei si Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului. 

Astfel, în lipsa unei reglementari care sa prevadă si posibilitatea atacării în justiţie a actelor 
administrative referitoare la taxe si impozite locale, contestaţia prevăzuta de Legea 273/2006 nu poate 
fi calificata sub nicio forma ca având valoarea unei plângeri prealabile. 
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Îşi întemeiază opinia pe dispoziţiile art. 2 al. (1) lit. j). din Legea 554/2004, referitor la 
definiţia legala a plângerii prealabile, coroborata cu prevederile art. 7 al. (1) din acelaşi act normativ, 
referitor la rolul plângerii prealabile. 

În asemenea condiţii, solicită să se observe că în cazul contestaţiei prevăzute de Legea 
273/2006, cererea care se adresează autorităţilor publice locale este singura cale de atac prevăzuta de 
aceste acte normative, niciunul dintre ele nereglementând si posibilitatea atacării ulterioare în justiţie a 
actelor administrative cu specific fiscal. Din reglementarea evocata de parat si de instanţa de fond, 
rezulta clar ca contestaţia ce se înaintează autorităţii locale nu este prealabila unei acţiuni la instanţa 
de contencios administrativ. 

Solicită să se observe că Legea 273/2006 se refera la o contestaţie, nicidecum la o plângere 
prealabila. Din moment ce legiuitorul a înţeles sa stabilească expres ce fel de cereri au valoarea unei 
plângeri prealabile prin Legea 554/2004, reclamanta, apreciază ca pot fi catalogate ca plângeri 
prealabile doar cererile care îndeplinesc, în mod limitativ, strict condiţiile indicate de către legiuitor, 
prin reglementarea stabilita. Ori, conform principiilor generale ale dreptului romanesc, excepţiile sunt 
de stricta interpretare si aplicare. 

Procedura contenciosului administrativ, per ansamblu, are caracter special, excepţional fata de 
procedura dreptului comun, astfel încât, în opinia sa, toate actele care trebuie efectuate pe parcursul 
desfăşurării acestei proceduri, au acelaşi caracter excepţional. 

Cu alte cuvinte, din moment ce în Legea 273/2006 legiuitorul se refera la o contestaţie, nu la o 
plângere prealabila, consideră nelegală si chiar abuziva o interpretare prin care si unei asemenea cereri 
i s-ar acorda valoarea de plângere prealabila, contrar reglementarii prevăzute de Legea 554/2004. 

Astfel, contestaţia actului administrativ la autoritatea emitenta, prevăzuta de Legea 273/2006, 
ar fi avut valoarea unei plângeri prealabile doar daca legiuitorul s-ar fi exprimat expres în textul legal 
ca orice persoana interesata se poate adresa cu plângere prealabila (nicidecum cu contestaţie) la 
autoritatea emitenta, in termen de 15 zile de afişarea sau publicarea actului administrativ, ori daca s-ar 
fi prevăzut măcar posibilitatea atacării si la instanţa de contencios administrativ, într-un anumit 
termen, a actului respectiv, în situaţia primirii unui răspuns nemulţumitor, sau în situaţia nesoluţionării 
contestaţiei în termenul legal. 

În opinia recurentei, contestaţia reglementata de Legea 273/2006 este o cale de atac alternativă 
procedurii contenciosului administrativ prevăzuta de Legea 554/2004, pusă de legiuitor  la îndemâna 
contribuabilului, în cazul actelor administrative cu caracter fiscal. 

Este posibil ca o asemenea situaţie, reglementată în cazul actelor administrative cu specific 
fiscal, sa fi fost instituita de legiuitor tocmai datorita caracterului deosebit al acestor acte, încercându-
se astfel preîntâmpinarea oricărei perceperi abuzive a vreunei taxe sau a vreunui impozit in sarcina 
contribuabililor.  

Apreciază că termenul de înaintare a plângerii în sensul atacării în prealabil a H.C.L.M. 
228/2008 nu este reglementat de Legea 273/2006, ci de art. 7 al. (11) din Legea 554/2004, potrivit 
căruia, in cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând. 

Solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, casarea sentinţei pronunţată de 
instanţa de fond şi trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea soluţionării fondului. 

În drept invocă dispoziţiile art. 20 din Legea 554/2004, coroborat cu dispoziţiile art. 299, art. 
304 ind.1, art. 312 si celelalte dispoziţii relevante din Codul de Procedura Civila. 

Intimatul pârât prin apărătorul ales a solicitat respingerea recursului declarat de reclamantă ca 
nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţată de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii dar şi potrivit  dispoziţiilor 
art.3041 din Codul de procedură civilă Curtea constată că este fondat, pentru următoarele 
considerente: 

Prima instanţă a dat contestaţiei prevăzută de art.30 alin.5 din Legea nr.273/2006 semnificaţia 
juridică a unei plângeri prealabile prevăzute de art.7 alin.1 din Legea nr.554/2004. 

Aceasta în condiţiile în care a reţinut că hotărârea de consiliu local contestată este un act 
administrativ cu caracter normativ. 

Or, potrivit dispoziţiilor art.7 alin. 1^1 din Legea nr.554/2004, în cazul actului administrativ 
normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând. 

Legea nr.554/2004 reprezintă dreptul comun în materia contestării actelor administrative. 
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Astfel cum prevăd dispoziţiile alin.3 ale art.14 din Legea nr.24/2000, pentru ca o reglementare 
să fie considerată derogatorie trebuie ca soluţiile legislative referitoare la o situaţie anume determinată 
să cuprindă norme diferite în raport cu reglementarea cadru în materie. 

În speţă, dispoziţiile art.30 alin.5 din Legea nr.273/2006 prevăd că împotriva hotărârilor luate 
de autorităţile deliberative în legătură cu perceperea taxelor speciale, persoanele interesate pot face 
contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. 

Se observă însă că legea nu face nicio referire la calea de atac la instanţa de contencios 
administrativ împotriva răspunsului dat contestaţiei. Şi nici nu se precizează că respectiva contestaţie 
ar avea valoarea plângerii prealabile prevăzute de legea contenciosului administrativ. 

Pe de altă parte se constată că nu sunt folosiţi aceeaşi termeni de către cele două acte 
normative, legea finanţelor publice locale folosind termenul de „contestaţie” iar cea a contenciosului 
administrativ acela de „ plângere prealabilă”. 

Or, dispoziţiile alin.1 al art.14 din legea privind normele de tehnică legislativă prevăd ca 
reglementarea cu caracter special să fie din aceeaşi materie şi de acelaşi nivel cu cea cuprinsă în 
norma generală. 

În caz contrar, trebuia să se prevadă în mod expres faptul că respectiva contestaţie reprezintă 
procedura prealabilă prevăzută de legea contenciosului administrativ. 

Prin urmare nu se poate interpreta că Legea nr.273/2006 instituie şi pentru actele 
administrative cu caracter normativ un termen de introducere a plângerii prealabile, contrar legii 
contenciosului administrativ care, după cum am arătat nu instituie un astfel de termen, plângerea 
putând să fie formulată oricând. 

Pe cale de consecinţă, Curtea constată că în mod greşit a fost admisă excepţia tardivităţii 
formulării plângerii prealabile şi urmează ca în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.5 C.pr.civ. să admită 
recursul, să caseze hotărârea recurată şi să trimită cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 
 

41. Anulare parţială a actelor emise de o autoritate publică. Suspendare executare act 
administrativ. Condiţii de admisibilitate. 

 
                                                           Art.14, art.15 – Legea nr.554/2004 

 
Decizia civilă nr.806/CA/08.11.2010 

Dosar nr. 1159/36/2010 
 

Prin hotărârea declinatorie de competenţă – sentinţa civilă nr.121/CA din 31.03.2010 a Curţii 
de Apel Constanţa, a fost investit Tribunalul Constanţa - Secţia comercială, contencios administrativ 
şi fiscal, cu soluţionarea acţiunii în contencios administrativ dedusă judecăţii de coreclamanţii 
Municipiul Mangalia, Primarul Municipiului Mangalia şi Primăria Municipiului Mangalia. Pretenţiile 
reclamanţilor au fost îndreptate în contra pârâţilor - Curtea de Conturi a României şi Camera de 
Conturi a Judeţului Constanţa. 

Obiectul acţiunii dedusă judecăţii îl constituie anularea parţială  actelor emise de pârâte, 
respectiv: procesului verbal din 29.10.20009 pct.1-5, a Deciziei nr.35/24.11.2009 pct.1-2 şi a 
Încheierii nr.VI.44 /24.02.2010, pct.1-2. 

Până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a contestaţiei ce face obiectul prezentei cauze se 
solicită, în temeiul art.15 din Legea nr.554/2004, suspendarea executării actelor administrative sus-
menţionate. 

În motivarea demersului judiciar, reclamanţii au arătat că în urma acţiunii de audit financiar 
asupra contului de execuţie pe anul 2008 a fost dresat procesul verbal din 29.10.2009, act de control 
prin care au fost stabilite anumite obligaţii de plată şi în baza căruia Camera de Conturi Constanţa a 
emis Decizia nr.35/24.11.2009. 

 Prin Decizia nr.35/24.11.2009  s-au dispus măsuri pentru „recuperarea plăţilor nelegale în 
sumă de 838.806 lei reprezentând sporuri şi alte drepturi acordate presupus nelegal în baza 
contractului colectiv de muncă şi, totodată, s-a dispus recuperarea contravalorii tichetelor cadou 
acordate cadrelor didactice, în valoare totală de 627.630 lei (pct.2.) 
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Cu privire la sporurile acordate, s-a menţionat că acestea se referă la sporul pentru fidelitate şi 
loialitate faţă de instituţie, în procent de 5-15% calculat la salariul de bază, sporul de ţinută decentă de 
1.000 lei, indemnizaţia de hrană de 10 lei/zi şi ajutor de sărbători (paşte şi crăciun). 

Susţin reclamanţii că măsurile dispuse prin actele administrative contestate, cu privire la 
recuperarea plăţilor reprezentând sporuri şi alte drepturi acordate salariaţilor Primăriei Municipiului 
Mangalia, sunt nelegale şi netemeinice, de vreme ce: 

Există temeiul legal al conferirii drepturilor suplimentare personalului din instituţiile bugetare ( 
contrar susţinerilor copârâtelor), acesta fiind reprezentat de însuşi contractul colectiv de muncă 
negociat, legal încheiat şi înregistrat, ca lege a părţilor. 

Este apanajul exclusiv al conducerii instituţiei bugetare ca în limita fondurilor disponibile să 
negocieze cu reprezentanţii personalului instituţiei acordarea, prin contract/ acord colectiv de muncă şi 
a altor drepturi de natură salarială decât cele care le revin în condiţiile legii, cu atât mai mult cu cât 
acestea realizează şi venituri proprii. 

Contractul colectiv de muncă în baza căruia au fost acordate, în deplin acord cu legea, 
drepturile negociate – a fost aprobat prin HCJ Constanţa nr.281/2007 modificat prin HCJ nr.43/2008, 
acte normative comunicate Prefectului judeţului Constanţa şi apreciate de reprezentantul Guvernului 
în teritoriu ca fiind legale. 

Drepturile negociate şi înscrise în Contractul colectiv de muncă aprobat prin HCL Mangalia 
nr.32/27.02.2007 nu exced reglementărilor legale în vigoare întrucât nu sunt interzise de acestea, iar 
acordarea lor s-a făcut cu respectarea şi aplicarea întocmai a legii: 

- nu au fost încălcate prevederile art.12 din legea nr.130/1996, întrucât nu s-au stabilit alte 
valori ale drepturilor salariale deja reglementate prin lege; 

- salariile nu au fost negociate prin contractul colectiv de muncă; 
- sporurile aferente salariilor de bază au fost negociate în temeiul art.72 coroborat cu art.117 

din Legea privind statutul funcţionarilor publici şi ale art.29,39 şi urm. din Legea nr.53/2003 privind 
Codul muncii; 

- s-au respectat şi prevederile HG.nr.833/2007, întrucât toate drepturile negociate se 
încadrează, din punct de vedere al reglementării şi posibilităţii de acordare în conţinutul Legii 
statutului funcţionarilor publici şi ale Codului muncii. 

În egală măsură, drepturile băneşti acordate sub forma tichetelor, cadrelor didactice din 
învăţământ, din Mangalia, au fost acordate conform HCL Mangalia nr.124/30.09.2008, hotărâre în 
vigoare ce continuă să-şi producă efectele câtă vreme nu a fost anulată de o instanţă de judecată. 
        Prin hotărârea pronunţată la 1.07.2010 Tribunalul Constanţa a admis excepţia inadmisibilităţii 
cererii de suspendare a executării procesului verbal din 29.10.2009 respingând această cerere în 
consecinţă, a respins excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare a executării încheierii 
VI/44/24.02.2009 şi a respins ca nefondată cererea de suspendare a executării deciziei nr.35/2009 şi 
încheierii VI/44/2010 ca nefondată. 
 Pentru a dispune astfel a reţinut Tribunalul Constanţa următoarele: 

Decizia nr.35/2009 emisă de Directorul Camerei de Conturi Constanţa, cât şi încheierea 
nr.VI.44/24.02.2010 emisă de Curtea de Conturi a României sunt acte administrative, în accepţiunea 
Legii nr.554/2004. 

Procesul verbal în care s-a consemnat „opinia de audit” nu conţine nici o măsură care să poată 
fi pusă în executare, nu reprezintă un act administrativ unilateral, în accepţiunea art.2 lit.”c” din Legea 
nr.554/2004, ci constituie un act preparator care a stat la baza emiterii actului administrativ - Decizia 
nr.36/2009. 

Caracterul de excepţie al măsurii suspendării  nu exclude  ca în cazurile şi condiţiile expres 
prevăzute de lege, aceasta să fie dispusă, în raport cu ansamblul circumstanţelor şi intereselor 
prezentate, tocmai pentru realizarea protecţiei jurisdicţionale în materie administrativă. 

În situaţia de speţă, existenţa cazului bine justificat pentru suspendarea actului administrativ nu 
poate fi reţinută, nerezultând o îndoială puternică şi evidentă asupra prezumţiei de legalitate de care se 
bucură actul administrativ. 

Aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.35/2009 reprezintă o obligaţie 
legală ce revine conducerii entităţii auditate, iar neconformarea angajează răspunderea, în  condiţiile 
art.62 lit.”b” din Legea nr.94/1992. 
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Condiţia privind prevenirea unei „pagube iminente” nu este îndeplinită în cauză. 
Prin Decizia nr.35/2009 s-a dispus luarea măsurilor legale pentru recuperarea unor plăţi 

apreciate ca fiind nelegale, reprezentând sporuri şi alte drepturi acordate salariaţilor Primăriei 
Municipiului Mangalia şi personalului din învăţământ, pentru care reclamanta nu are condiţia de 
angajator. 

Ca atare, executarea actului administrativ nu implică, prin ea însăşi o pagubă iminentă, cu 
consecinţe directe şi imediate asupra salariaţilor şi a instituţiei, consecinţe care s-ar produce eventual 
doar după ce ordonatorul de credite al instituţiei auditate ar finaliza aducerea la îndeplinire a măsurilor 
şi ar emite deciziile pentru recuperarea prejudiciilor sau ar iniţia acţiuni în justiţie pentru angajarea 
răspunderii patrimoniale. 

O pagubă patrimonială suferită de o autoritate nu echivalează cu accepţiunea dată de art.15 din 
Legea nr.554/2004, conceptului de „paguba iminentă” care are în vedere nu sensul clasic de prejudiciu 
efectiv, ci cel de perturbare previzibilă a funcţionării unei autorităţi sau serviciu public.  

Împotriva acestei hotărâri în termen legal au declarat recurs Municipiul Mangalia şi Primăria 
Municipiului Mangalia criticând-o sub aspectele: 
 S-au  invocat prevederile art.14 alin.3 din legea nr.5554/2004, în cauză fiind vorba despre un 
interes public major, de natură a perturba grav funcţionarea unui serviciu public administrativ;  
 În ce priveşte critica privind  îndeplinirea condiţiei  prevenirii producerii unei pagube iminente 
s-au arătat  următoarele :  
           Executarea plăţii sumelor contestate de către recurenţi au un impact grav asupra resurselor 
bugetare cu consecinţa imposibilităţii executării în continuare a obligaţiilor fiscale şi contractuale 
asumate, în principal în ceea ce priveşte plata drepturilor angajaţilor, în prezent bugetul local neavând 
previzionată plata unei asemenea sume; 
 Neplata în continuare a drepturilor de natură salarială sau socială în beneficiul angajaţilor 
recurenţilor este de natură a determina denunţarea contractelor individuale de muncă şi a rapoartelor 
de serviciu încheiate cu aceştia, la iniţiativa angajaţilor, determinând astfel blocarea activităţii 
administraţiei publice locale. 
 Cu privire la cazul bine justificat, care se traduce ca şi pipăire a fondului dreptului, se solicită 
instanţei a se constata că nelegalitatea măsurilor dispuse prin decizia contestată este una evidentă. 
 Toate sumele reţinute de către Curtea de Conturi ca fiind nelegal plătite au fost acordate în 
anul 2008, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.32/27.02.2007, act normativ ce a fost supus controlului 
legalităţii întrucât a fost contestat de Prefectul Judeţului Constanţa în cadrul tutelei administrative, în 
acest sens pronunţându-se şi Tribunalul Constanţa prin sentinţa civilă nr.135/22.01.2008 în dosarul 
nr.6425/118/2007, reţinându-se în esenţă că actul administrativ supus cenzurii contenciosului 
administrativ a fost adoptat conform atribuţiilor şi a competenţei reglementate prin legea nr.215/2001, 
autoritatea locală luând act de convenţia părţilor (angajator şi reprezentantul salariaţilor), întemeiată 
pe dispoziţiile salariale ce vizează raporturile de serviciu şi de muncă ( Legea nr.130/1996, Legea 
nr.188/1999, Legea nr.53/2003); acordul/CCM la nivel de unitate are un caracter perfect legal, 
reprezentând actul de voinţă al părţilor, care nu încalcă prevederile legale în materia, aşa cum greşit se 
susţine în decizia contestată; prin Contractul colectiv de muncă s-au negociat clauze referitoare la 
drepturi ce pot fi acordate potrivit reglementărilor legale în vigoare ; nu au fost încălcate prevederile 
art.12 din Legea nr.130/1996 întrucât prin acest document nu s-au stabilit alte valori ale drepturilor 
salariale deja reglementate prin lege. 
 Astfel, prin CCM nivelul legal al salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului 
contractual nu au fost negociate. Acestea au fost şi sunt la nivelul reglementărilor legale în vigoare, 
respectiv la nivelul reglementat prin OG nr.6/2007 şi OG nr.10/2008 pentru anul 2008; salariile nu au 
fost negociate prin contractului colectiv de muncă; sporurile aferente salariilor de bază au fost 
negociate în temeiul art.72 coroborat cu art.117 din legea privind Statutul funcţionarilor publici şi ale 
art.20 şi următoarele şi 39 şi următoarele din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii; au fost 
respectate prevederile art.1 şi art.8 din Legea nr.130/1006 întrucât toate drepturile şi sporurile 
negociate se încadrează în limitele şi condiţiile prevăzute de statutul funcţionarilor publici şi ale 
Codului muncii ; s-au respectat şi prevederile art.25 din HG nr.833/2007 întrucât toate  drepturile 



 127

negociate se încadrează, din punct de vedere al reglementării şi posibilităţii de acordare, în conţinutul 
legii Statutului funcţionarilor publici şi ale Codului muncii; 
 - de asemenea, prevederile art.3 alin.2 din Codului Colectiv de Muncă Unic la nivel naţional pe 
anul 2007-2010 au fost respectate întrucât salariile de bază nu au fost negociate, iar pentru celelalte 
sporuri legislaţia în materie, respectiv Statutul funcţionarilor publici şi Codul muncii, prevede 
posibilitatea acordării lor. Limitele acestora nu au fost stabilite cu încălcarea prevederilor legale în 
vigoare. Trebuie menţionat că, prevederile Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional 
pentru anii 2007-2010 este subsecvent Contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul Municipiului 
Mangalia şi se aplică în ipoteza în care nu există contract colectiv de muncă la nivelul de instituţie 
publică. Are prioritate Contractul  colectiv de muncă de la nivelul Municipiului Mangalia potrivit 
Legii nr.168/1999 modificată şi completată; 
 Intimata Curtea de Conturi a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului ca 
nefondat. 
 Instanţa a fost învestită cu o cerere de suspendare a efectelor unor acte administrative 
considerate nelegale şi vătămătoare, cerere întemeiată pe situaţia prevăzută de art.15 din legea 
nr.544/2004, în care persoana vătămată a sesizat instanţa de judecată cu anularea actelor  
administrative vătămătoare. 
 Textul de lege pe care reclamanta şi-a întemeiat cererea instituie cerinţa îndeplinirii a două 
condiţii, considerate cumulative pentru a putea fi dispusă suspendarea  efectelor actelor 
administrative, anume: existenţa unui caz bine justificat şi prevenirea producerii unei pagube 
iminente, imposibil de reparat ulterior. 
 Instituirea celor două condiţii, necesitatea întrunirii lor cumulativ are rolul de a limita 
eventualele abuzuri în valorificarea dreptului de a solicita suspendarea efectelor unui act administrativ 
( care se bucură de prezumţia de legalitate) de către persoanele ce se pretind vătămate de efectele 
acestui act. 
 Doctrina dar şi practica judecătorească au fost unanime în a recunoaşte că elementele de către 
dispune judecătorul învestit cu o astfel de cerere, cu ajutorul cărora apreciază existenţei unui caz bine 
justificat sunt date de ansamblul circumstanţelor concrete ale cauzei, conturate de situaţie de fapt dar 
şi de cea de drept, singurele ce pot induce o îndoială puternică şi evidentă asupra legalităţii actului 
administrativ emis. 
 Pentru a putea decela însă acele elemente de natură a induce concluzia unei îndoieli puternice, 
judecătorul învestit cu o cerere de suspendare are la îndemână doar posibilitatea de a efectua o 
cercetare sumară a aparenţei drepturile pretinse de către reclamantul vătămat ca fiind încălcate, 
întrucât în cadrul procedurii de judecată presupusă de o astfel de cerere nu poate fi antamat fondul 
neînţelegerilor părţilor. 
 În cauză, judicios judecătorul fondului a reţinut că, criticile de nelegalitate ale actelor, emise în 
speţă, invocate de către reclamanţi ca fiind de natură să  inducă o îndoială puternică şi evidentă asupra 
legalităţii actelor, critici reluate în motivele de recurs (referitoare la legalitatea contractului colectiv de 
muncă, aprobarea acestuia prin HCL- supusă cenzurii Prefectului Constanţa, negocierea şi acordarea  
sporurilor salariale în conformitate şi cu respectarea  dispoziţiilor Legii nr.130/1996, Legii privind 
Statutul Funcţionarilor Publici, Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, a HG nr.833/2007, reprezintă 
aspecte de fond a căror cercetare nu se poate face în prezenta cauză ce are ca obiect suspendarea 
exercitării actelor administrative, aceste aspecte  putând fi eventual valorificate în pricina de fond a 
părţilor ce vizează anularea acestor acte administrative. 
 În ceea ce priveşte critica privind îndeplinirea cerinţei privind dispunerea suspendării pentru 
prevenirea producerii unei pagube iminente, se reţine de către instanţa de recurs că nici această critică 
nu este întemeiată. 
 Aceasta pentru că pe de o parte, legiuitorul a instituit cumulativ această condiţie, cu cea 
referitoare la existenţa unui caz bine justificat, caz pe care instanţa de recurs a reţinut  că nu a fost 
dovedit în speţă. 
 Pe de altă parte, se reţine că dispoziţiile Legii nr.554/2004 vorbesc despre faptul că se impune  
măsura suspendării executării efectelor unui act administrativ atunci când se previne producerea unei 
pagube iminente şi care ulterior nu mai poate fi reparată. 
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 Ori, aşa cum corect a reţinut şi prima instanţă, faţă de obiectul şi dispoziţiile actelor 
administrative a căror suspendare se cere, nu se poate vorbi despre imposibilitatea reparării ulterioare 
a consecinţelor ivite ca urmare a aducerii la îndeplinire a măsurilor impuse de Curtea de Conturi. 
 Referitor la criticile  de recurs privind îndeplinirea condiţiei privind prevenirea producerii unei 
pagube iminente, în considerarea invocării unui interes public major prevăzut de art. 14 alin.3 din 
legea nr.554/2004 se reţine de către instanţa de recurs că nici aceasta nu este întemeiată întrucât  
reclamanţii nu au dovedit perturbarea gravă a funcţionării serviciului public administrativ ca urmare a 
actelor administrative emise . 
 De aceea, ţinând cont de toate cele arătate dar şi de împrejurarea că măsura suspendării este 
una cu caracter excepţional, la care instanţa de judecată poate apela atunci când sunt întrunite 
condiţiile prevăzute expres de lege, condiţii neîntrunite în speţă -, hotărârea primei instanţe este una 
legală, neimpunându-se a fi reformată în raport de dispoziţiile art.304 Cod pr.civilă. 

În conformitate cu dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă recursul va fi respins ca nefondat.  
 

42. Anulare act administrativ fiscal emis de autoritate. Greşita soluţionare a cererii de 
rambursare a TVA admisă 

 
                                               Pct.12 al.2 din Ordinul MFP nr.530/2007 

                                                      Pct.56 – HG nr.44/2004 
                                        Art.153, art.1562, art.1472 al.1 lit.”b” – Cod fiscal 

                                              Art.120 al.1 şi 7 – OG nr.92/2003 
   

       Decizia civilă nr. 811/CA/10.11.2010 
Dosar nr. 3879/118/2009 

 
Prin acţiunea formulată la data de 08.04.2009 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal sub nr.3879/118/2009, reclamanta SC C.R G. SRL, în 
calitate de reprezentant fiscal al Caner Medikal Ticaret Ve Sanayii Limited Sireketi-Turcia, a solicitat 
în contradictoriu cu pârâtele Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Constanţa – Biroul Soluţionare Contestaţii şi Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa – Administraţia Finanţelor Publice 
Constanţa – Structura Administrare Inspecţie Fiscală ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se 
dispună: 

- desfiinţarea Deciziei nr.33/30.03.2009 emise de ANAF – DGFP – Biroul Soluţionare 
Constestaţii; 

- anularea actului administrative fiscal – Decizia de impunere nr.32/22.01.2009 şi a Raportului 
de Inspecţie Fiscală din data de 22.01.2009; 

- anularea obligaţiei de plată a sumei de 376.948 lei reprezentând TVA şi majorări de 
întârziere; 

- obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată. 
 În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a fost supusă unui control din partea pârâtei AFP 
Constanţa – Structura de Administrare Fiscală, în urma căruia a fost emisă Decizia de impunere 
nr.32/22.01.2009 prin care s-a stabilit în sarcina sa obligaţia de rambursare a sumei de 376.948 lei 
reprezentând TVA şi majorări de întârziere.  

S-a reţinut de către organul de control că societatea a beneficiat în mod necuvenit de 
rambursarea TVA în sumă de 332.487 lei, din care suma de 330.656 lei reprezintă TVA aferentă 
importurilor de bunuri (mobilier) efectuate în perioada aprilie – iunie 2008, pe considerentul că nu 
sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.47²alin.1 lit.b din Codul fiscal aprobat prin Legea 
nr.571/2003.  

A susţinut reclamanta că organul de control a reţinut că bunurile ce au făcut obiectul 
importurilor au fost livrate de catre reclamantă Ministerului de Interne şi Reformei Administrative pe 
bază de facturi întocmite fără TVA, emise ca urmare a unor livrări efectuate în România, cu toate că 
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reprezentantul fiscal al societăţii controlate a declarat în anexa cererii de rambursare că nu au avut loc 
livrări de bunuri în România.  

De asemenea, în actul de control se mai arată că că nu s-a făcut dovada existenţei unor 
acorduri/declaraţii de reciprocitate semnate de reprezentanţii autorităţilor competente din România, pe 
de o parte, şi de cele din ţara solicitantului, pe de altă parte, nefiind astfel întrunite condiţiile prevăzute 
de pct.50 alin.18 din HG nr.44/2004. Ca atare, organul de control a apreciat că, în conformitate cu 
dispoziţiile art.150 alin 2 lit.b din Codul fiscal, coroborate şi cu prevederile pct.56 alin.7 din HG 
nr.44/2004, reclamanta, prin reprezentant fiscal, ar fi trebuit să emită facturi fiscale pentru livrările de 
bunuri efectuate de persoana impozabilă nestabilită în România, prin aplicarea cotei de 19%.  

Reclamanta a susţinut că obligaţiile stabilite în sarcina sa prin actul de control sunt vădit 
neîntemeiate şi nelegale.  

Astfel, s-a arătat că TVA în sumă de 332.488 lei a fost rambursată reclamantei prin Decizia de 
rambursare nr.753/10.07.2008. Această restituire s-a făcut ca efect al unui control anticipat efectuat 
urmare a completării de către reclamantă a cererii de rambursare pentru persoanele impozabile 
neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii (formular 313), în temeiul 
art.147 Cod fiscal, în timp ce raportul de inspecţie fiscal încheiat în 22.01.2009 se raportează la o 
rambursare cu control ulterior, ce se poate aplica în cazul întocmirii decontului 300, nu a decontului 
313.   

S-a mai susţinut că, în mod netemeinic şi nelegal, organele de control au ignorant faptul că 
suma de 332.488 lei, reprezentând TVA aferentă importului de bunuri conform contractului Phare RO 
2204/016-772.3.04.02C5, a fost achitată la bugetul de stat de către Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative în luna mai 2008. Astfel, se arată că o asemenea atitudine nu doar că nu este de natură 
să stabilească în mod corect situaţia de fapt asupra căreia se răsfrânge controlul, dar reprezintă şi o 
încălcare a dispozitiilor Cod procedură fiscală.  

Prin sentinţa civilă nr.650/25.05.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a admis 
acţiunea precizată promovată de reclamanta SC C.R G. SRL, în calitate de reprezentant fiscal 
al Caner Medikal Ticaret Ve Sanayii Limited Sireketi-Turcia, în contradictoriu cu pârâta 
DGFP Constanţa. 

S-a dispus anularea Deciziei nr.33/30.03.2009, a Deciziei de impunere nr.32/22.01.2009 şi 
a Raportului de Inspecţie fiscală din 22.10.2009, emise de pârâta DGFP Constanţa, ca nelegale. 
 A fost obligată pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1.547,90 lei reprezentând 
cheltuieli de judecată - taxa timbru, timbru judiciar şi onorariu expert. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin Decizia de impunere 
nr.32/22.01.2009 şi prin Raportului de Inspecţie Fiscală din data de 22.01.2009, emise urmare a 
verificărilor ulterioare a cererii de rambursare pentru persoane neimpozabile înregistrate în scopuri de 
TVA în România, cerere întocmită de reclamantă prin reprezentant fiscal pe modelul formularului 
313, s-a constatat că aceasta a beneficiat necuvenit de rambursarea de TVA în sumă de 330.656 lei 
achitată în vamă, aferentă importurilor de mobilier efectuate în perioada aprilie-iunie 2008, stabilind 
această sumă în sarcina reclamantei şi calculând majorări de întârziere în consecinţă.  

Împotriva Deciziei de impunere nr.32/22.01.2009 reclamanta a formulat contestaţie, cale de 
atac respinsă prin Decizia nr.33/30.03.2009 emisă de DGFP Constanţa – Biroul Soluţionare 
Contestaţii. 
 Instanţa a reţinut că, pentru a beneficia de restituirea sumei, reclamanta, prin reprezentant 
fiscal, a întocmit şi depus la AFPM Constanţa cererea de rambursare pe modelul formularului 313, 
înregistrată sub nr.7753/10.07.2008, soluţionată de organul fiscal prin Decizia de rambursare 
nr.7753/28.07.2008.  

Conform Ordinului nr.1857/2007, rambursarea cu control ulterior se putea realiza doar în cazul 
Decontului 300, astfel că, aşa cum a concluzionat expertul în raportul de expertiză, în cazul cererii pe 
formularul 313 rambursarea de TVA nu se putea reanaliza decât prin control anticipat şi nu prin 
control ulterior.   
 De asemenea, instanţa a reţinut că din Adresa nr.302292/07.08.2009 emisă de MIRA reiese 
faptul că plata taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri în cadrul contractului PHARE 
RO 2004/016-772.03.04.02C5 s-a efectuat de către Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, prin OP 
370/2008, în cuantum de 334.711 lei, motiv pentru care suma de 330.656 lei, reprezentând aceeaşi 
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obligaţie fiscală, nu ar mai fi trebuit plătită şi de reclamantă, aspect pe care expertul desemnat în cauză 
îl reţine în concluziile raportului de expertiză.  

Din aceeaşi adresă reiese faptul că Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, ca beneficiar 
al bunurilor livrate, a întocmit Declaraţia 301 – Decont special de TVA, iar sumele necesare plăţii 
acestei taxe au fost aprobate prin bugetul Oficiului de Plăţi şi Contractare Phare.  
 Faţă de cele reţinute, instanţa a constatat că acţiunea promovată de către reclamanta SC C.R G. 
SRL, în calitate de reprezentant fiscal al Caner Medikal Ticaret Ve Sanayii Limited Sireketi-Turcia, 
este fondată şi, pe cale de consecinţă, a dispus admiterea acesteia, asa cum a fost precizată, în sensul 
anulării Deciziei nr.33/30.03.2009, a Deciziei de impunere nr.32/22.01.2009 şi a Raportului de 
Inspecţie fiscală încheiat la data de 22.10.2009, emise de pârâta DGFP Constanţa, ca nelegale. 

În baza art.274 Cod procedură civilă, reţinând culpa procesuală a pârâtei, instanta a dispus 
obligarea acesteia la plata către reclamantă a sumei de 1.547,90 lei reprezentând cheltuieli de judecată 
- taxa timbru, timbru judiciar si onorariu expert. 

Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs pârâta DGFP Constanţa care a criticat 
soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

A susţinut recurenta că organul de inspecţie a constatat că societatea nu se încadrează în 
prevederile art.147/2 alin.1 lit.b din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, coroborate cu 
dispoziţiile pct.50 alin.3 din HG nr.44/2004 privind normele metodologice de aplicare deoarece 
bunurile importate au fost livrate către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative în perioada 
pentru care s-a solicitat rambursarea, iar solicitantul nu a făcut dovada existenţei unor 
acorduri/declaraţii de reciprocitate semnate de reprezentanţii autorităţii competente din România şi din 
ţara sa, aşa cum s-a prevăzut la pct.50 alin.18 din HG nr.44/2004. 

Astfel, organul de inspecţie fiscală a stabilit că operaţiunile efectuate se încadrează în 
prevederile art.150 alin.2 lit.b din Legea nr.571/2003, coroborate cu prevederile pct.56 alin.7 din HG 
nr.44/2004 conform cărora reprezentantul fiscal avea obligaţia să emită factura pentru livrările de 
bunuri în cauză aplicând TVA în cotă de 19%. 

În conformitate cu dispoziţiile pct.56 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, 
în calitate de reprezentant fiscal, societăţii C.R G. SRL îi revenea sarcina de a îndeplini toate 
obligaţiile privind taxa pe valoare adăugată, pentru toate operaţiunile efectuate în România de 
persoana impozabilă nestabilită în România, respectiv de a emite factura conţinând toate informaţiile 
prevăzute de art.155 alin.5 din Codul fiscal pentru livrările de bunuri efectuate de firma Caner 
Medical din Turcia către MIRA, aplicând regimul de taxă corespunzător operaţiunilor respective şi de 
a întocmi şi depune decontul de taxă prevăzut de art.156 ind. 2, decont care trebuia să conţină atât taxa 
colectată aferentă operaţiunilor impozabile desfăşurate în perioada fiscală de persoana pe care o 
reprezintă cât şi taxa deductibilă aferentă acestor operaţiuni. 

În speţă, arată recurenta, din documentele depuse la dosarul contestaţiei rezultă că facturile 
emise către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative nu cuprind informaţiile prevăzute la 
art.155 alin. 5 din Codul fiscal şi nici taxa pe valoare adăugată colectată, aplicabilă bazei de 
impozitare a operaţiunilor constând în livrări de bunuri, în cotă de 19%. 
 În aceste condiţii, s-a reţinut că în mod nejustificat reclamanta a întocmit şi a depus la organul 
fiscal cererea de rambursare cod 313 pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA 
în România, stabilite în afara Comunităţii, deoarece aceasta nu se încadrează în prevederile art.147/2 
lit.b din Codul fiscal, fiind deja înregistrată în scopuri de TVA din data de 31.03.2008 prin 
reprezentantul fiscal SC Consulting R Group SRL din Constanţa. 

În atare situaţie, solicită să se constate că susţinerea reclamantei potrivit căreia controlul 
ulterior al rambursării TVA aprobate în baza cererii de rambursare cod 313 s-ar fi efectuat în mod 
nelegal de organul de inspecţie fiscală, pe motiv că acesta este reglementat prin OMFP nr.94/2008 
doar în situaţia deconturilor de TVA cu sume negative cu opţiune de rambursare cod 300, este 
neîntemeiată. 

În conformitate cu pct.12 din Ordinul nr.530/2007 privind procedura de soluţionare a cererilor 
de rambursare a taxei pe valoare adăugată către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt 
obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, "Deciziile de 
rambursare a TVA emise sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art.88 din OG 
nr.92/2003". 
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Prin urmare, sumele sau măsurile stabilite prin respectivele acte administrative - fiscale pot fi 
modificate urmare verificărilor ulterioare efectuate de organele abilitate. 

A mai susţinut recurenta că instrucţiunile de completare a formularului 301 "Decont special de 
taxă pe valoare adăugată" aprobate prin OMFP nr.36/12.01.2007 prevăd că decontul special de taxă se 
completează de către persoanele impozabile neînregistrate conform art.153 din Codul fiscal şi de către 
persoanele juridice neimpozabile ori, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative este înregistrat 
ca plătitor de TVA începând cu data de 10.01.2007 şi prin urmare nu are obligaţia de a declara şi de a 
achita TVA prin decontul special 301. 

Cu privire la majorările de întârziere în cuantum de 46.292 lei stabilite prin decizia de 
impunere întocmită de AFP - SAIF, recurenta a arătat că acestea reprezintă măsură accesorie în raport 
cu debitul stabilit în cuantum de 330.656 lei şi au fost calculate conform art.119 - 120 din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, conform principiului accesorium sequitur principale. 

Astfel, prin decizia de rambursare a taxei pe valoare adăugată nr.7753/28.07.2008 societatea 
Caner Medikal Ticaret Ve Sanayii Limited Sirketi cu sediul în Turcia, prin reprezentantul său fiscal 
SC C.R G. SRL, a beneficiat necuvenit de rambursarea TVA în temeiul art.147 ind.2 alin.l lit.b din 
Codul fiscal în condiţiile în care, fiind înregistrată în scopuri de TVA în conformitate cu prevederile 
art.150 alin.2 lit.b din Codul fiscal coroborate cu dispoziţiile pct.66 alin.4 lit.b din HG nr.44/2004 
cuprinzând normele metodologice de aplicare a art.153 din Cod, aceasta avea obligaţia de a colecta 
TVA în cotă de 19% aferentă bunurilor livrate pe teritoriul României către Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.299 - 316 si urm. Cod procedură civilă.  
Intimata reclamantă, legal citată, a depus la dosar întâmpinare prin care a reluat apărările 

formulate în faţa primei instanţe, iar la termenul de judecată din 27.10.2010, intimata reclamantă prin 
apărătorul ales a solicitat respingerea recursului declarat de recurenta pârâtă ca nefondat şi menţinerea 
sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică, conform apărărilor din 
întâmpinare. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este fondat. 
          Astfel, faţă de situaţia de fapt reţinută de organele fiscale şi în raport de dispoziţiile legale 
incidente, instanţa apreciază că atât concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză cât şi soluţia 
pronunţată de prima instanţă în considerarea acestor concluzii sunt netemeinice. 

Prin Raportul de Inspecţie Fiscală din data de 22.01.2009, organele de inspecţie fiscală au 
constatat că societatea Caner Medikal Ticaret Ve Sanayii Limited Sirketi cu sediul în Turcia, prin 
reprezentantul său fiscal SC C.R G.SRL, a întocmit şi depus la AFP Constanţa „Cererea de 
rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în 
afara Comunităţii” (formular cod 313) prin care a solicitat rambursarea de TVA în sumă de 332.487 
lei din care suma de 330.656 lei reprezenta TVA aferentă importurilor de bunuri (mobilier) efectuate 
în perioada aprilie – iunie 2008. 

Prin Decizia de rambursare a TVA nr.7753/28.07.2008, în temeiul art.147/2 alin.1 lit.b din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal şi al art.83 alin.2 din OG nr.92/2003, AFP Constanţa a 
aprobat rambursarea sumei de 332.488 lei şi a întocmit Nota de restituire nr.1096 din 5.09.2008. 

Bunurile care au făcut obiectul importurilor efectuate de societatea Caner Medikal Ticaret Ve 
Sanayii Limited Sirketi cu sediul în Turcia au fost livrate ulterior către Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative, conform facturilor (invoice/list) întocmite de reprezentantul fiscal SC C. R 
G. SRL, facturile fiind întocmite fără TVA. 

Organul de inspecţie fiscală a stabilit că societatea, prin reprezentantul său fiscal, a beneficiat 
necuvenit de rambursarea de TVA deoarece nu se încadrează în prevederile art.147/2 alin.1 lit.b din 
Codul fiscal pentru două considerente: 

1. deşi prin declaraţia anexată cererii de rambursare reprezentantul fiscal a declarat că nu au 
fost efectuate livrări de bunuri în România, în realitate au fost efectuate livrări de bunuri în România, 
respectiv bunurile au fost livrate Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, astfel că nu sunt 
întrunite condiţiile prevăzute la pct.50 alin.3 din HG nr.44/2004; 

2. nu s-a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor prev. de pct.50 alin.18 din HG nr.44/2004, 
respectiv a existenţei unor acorduri/declaraţii de reciprocitate, semnate de reprezentanţii autorităţilor 
competente din România şi din ţara solicitantului. 
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Organul fiscal a considerat că, în conformitate cu art.150 alin.2 lit.b din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal coroborate cu prevederile pct.56 alin.7 din HG nr.44/2004, reprezentantul fiscal 
al societăţii Caner Medikal Ticaret Ve Sanayii Limited Sirketi din Turcia avea obligaţia de a emite 
facturi fiscale pentru livrările de bunuri efectuate de persoana impozabilă nestabilită în România, prin 
aplicarea cotei de 19%. 

Urmare acestor constatări, organele de inspecţie fiscală au procedat la aplicarea cotei de 19% 
asupra valorii livrărilor de 1.740.295 lei rezultând TVA colectată suplimentar în sumă de 330.656 lei. 

Pentru TVA de plată în sumă de 330.656 lei şi necuvenită la rambursare, în baza art.120 alin.1 
şi 7 din OG nr.92/2003 s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 46.292 lei. 

În baza Raportului de inspecţie fiscală a fost emisă Decizia de impunere nr.32/22.01.2009 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală. 

Contestaţia formulată împotriva Deciziei de impunere a fost respinsă prin Decizia 
nr.33/30.03.2009. 

Motivele pentru care instanţa de fond a apreciat că acţiunea este întemeiată şi a dispus anularea 
Deciziei nr.33/30.03.2009, a Deciziei de impunere nr.32/22.01.2009 şi a Raportului de Inspecţie 
fiscală din 22.10.2009 ca nelegale au fost acelea că, potrivit Ordinului nr.1857/2007, rambursarea cu 
control ulterior se putea realiza doar în cazul Decontului 300, astfel că în cazul cererii pe formularul 
313 rambursarea de TVA nu se putea reanaliza decât prin control anticipat şi nu prin control ulterior, 
iar din Adresa nr.302292/07.08.2009 emisă de MIRA reiese faptul că plata taxei pe valoarea adăugată 
aferentă livrărilor de bunuri în cadrul contractului PHARE RO 2004/016-772.03.04.02C5 s-a efectuat 
de către Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, prin OP 370/2008, în cuantum de 334.711 lei, motiv 
pentru care suma de 330.656 lei, reprezentând aceeaşi obligaţie fiscală, nu ar mai fi trebuit plătită şi de 
reclamantă. 
           În ceea ce priveşte posibilitatea organului de inspecţie fiscală de a reverifica rambursarea de 
TVA, Curtea reţine că, potrivit pct.12 alin.2 din Ordinul MFP nr.530/2007 pentru aprobarea 
Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane 
impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, 
stabilite în afara Comunităţii, „Deciziile de rambursare a TVA emise sunt decizii sub rezerva 
verificării ulterioare, potrivit art. 88 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 
           Prin urmare, chiar dacă organul de inspecţie fiscală s-a referit la „rambursarea cu control 
ulterior al soldului sumei negative a TVA”, reanalizarea rambursării de TVA este în concordanţă cu 
dispoziţiile mai sus menţionate, Decizia de rambursare de TVA nr.7753/28.07.2008 emisă de AFP 
Constanţa fiind emisă sub rezerva verificării ulterioare. 
           De asemenea, Curtea constată că, fără a examina legalitatea constatărilor făcute de organul de 
inspecţie fiscală şi a actelor administrative fiscale emise în baza acestor constatări, instanţa de fond a 
considerat că plata efectuată de către Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, prin OP 370/2008, în 
cuantum de 334.711 lei, stinge obligaţia fiscală a reclamantei, iar o astfel de împrejurare determină 
nelegalitatea actelor contestate.  
           O astfel de soluţie este netemeinică deoarece reclamanta, în calitate de reprezentant fiscal al 
societăţii Caner Medikal Ticaret Ve Sanayii Limited Sirketi din Turcia, avea obligaţiile impuse de 
pct.56 din HG nr.44/2004, respectiv de a emite facturile pentru livrările de bunuri efectuate de 
societatea străină, aplicând regimul de taxare corespunzător operaţiunilor respective şi de a depune 
decontul de taxă prevăzut la art.156/2 pentru operaţiunile desfăşurate în România de persoana 
impozabilă nestabilită în România pe care o reprezintă. 
           Potrivit art.147^2 alin.1 lit.b din Codul fiscal, „În condiţiile stabilite prin norme: 
    b) persoana impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de 
TVA în România, nestabilită în Comunitate, poate solicita rambursarea taxei achitate pentru 
importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în România, dacă, în conformitate cu legile ţării 
unde este stabilită, o persoană impozabilă stabilită în România ar avea acelaşi drept de rambursare 
în ceea ce priveşte TVA sau alte impozite/taxe similare aplicate în ţara respectivă;” 
          Ori, s-a dovedit că reclamanta nu îndeplineşte condiţiile mai sus menţionate deoarece este 
înregistrată în România în scopuri de TVA din data de 31.03.2008 şi nu a probat că o persoană 
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impozabilă stabilită în România ar avea acelaşi drept de rambursare în ceea ce priveşte TVA sau alte 
impozite/taxe similare aplicate în ţara respectivă. 
           În atare situaţie, reclamanta nu avea dreptul de a formula cererea de rambursare formular cod 
313 pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara 
Comunităţii, ci trebuia să întocmească şi să depună, potrivit art.156^2 Cod fiscal, decontul de taxă în 
care să cuprindă atât taxa colectată aferentă operaţiunilor impozabile desfăşurate în perioada fiscală de 
persoana străină pe care o reprezintă cât şi taxa deductibilă aferentă acestor operaţiuni. 
           Prin urmare, reclamanta avea obligaţia de a colecta TVA pentru livrările de bunuri efectuate în 
România şi, implicit, de a evidenţia în facturile emise taxa pe valoarea adăugată aferentă. 
           Ori, reclamanta nu a procedat de maniera prezentată, încălcând dispoziţiile legale, beneficiind 
în mod necuvenit de rambursarea TVA în condiţiile art.147^2 alin.1 lit.b din Codul fiscal, condiţii pe 
care nu le îndeplinea. 

 Faţă de cele reţinute, Curtea constată că în mod corect organul fiscal a stabilit în sarcina 
reclamantei obligaţia de plată a TVA colectate suplimentar în sumă de 330.656 lei, calculând în baza 
art.120 alin.1 şi 7 din OG nr.92/2003 majorări de întârziere în sumă de 46.292 lei. 

Faptul că plata taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri s-a efectuat de către 
Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, prin OP 370/2008, în cuantum de 334.711 lei, nu o exonerează 
pe reclamantă de obligaţiile impuse de lege. Mai mult, această plată nu poate fi considerată legal 
efectuată, în condiţiile în care plata s-a făcut prin Decontul special de TVA (formular 301) care, 
potrivit art.156^3 se depune de către persoanele impozabile neînregistrate conform art.153 Cod fiscal 
şi de către persoanele neimpozabile, condiţie pe care Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 
nu o îndeplinea la momentul efectuării plăţii, fiind înregistrat ca plătitor de TVA din data de 
10.01.2007. 

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt întemeiate, 
urmează a admite recursul în baza art.312 alin.1 şi 304/1 Cod procedură civilă şi a modifica în tot 
hotărârea în sensul respingerii acţiunii ca nefondată. 
 

43. Anulare act administrativ emis de autoritate pentru emiterea acordului de mediu 
privind proiectul aferent edificării unei construcţii. Greşita soluţionare a excepţiei lipsei de 
interes. Greşita respingere a acţiunii ca inadmisibilă. 

 
                                                                  Art.35 – Constituţia României 

                                                                             Art.7 – Legea nr.554/2004 
 

       Decizia civilă nr. 843/CA/22.11.2010 
Dosar nr.3718/118/2009 

 
Prin acţiunea promovata si înregistrată la data de 02.04.2009 pe rolul Tribunalului Constanţa – 

Secţia de contencios administrativ si fiscal sub nr.3718/118/2009, reclamanta SC P.M. SA, in 
contradictoriu cu pârâtele Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta si SC C.C. SRL, a solicitat 
instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea actului administrativ reprezentat de 
decizia finală pentru emiterea acordului de mediu, emisa de către parata APM Constanta pentru SC 
RHC C.C. SRL, privind proiectul aferent edificării unei construcţii P+5-6E, cu destinaţia de 
alimentaţie publică si cazare in Constanta, Staţiunea Mamaia, zona Riviera. 

În fapt, se arată ca parata, la data de 16.01.2009 a emis decizia finală pentru emiterea acordului 
de mediu privind proiectul aferent edificării unei construcţii P+5-6E, cu destinaţia de alimentaţie 
publică si cazare in Constanta, Staţiunea Mamaia, zona Riviera. 

S-a susţinut că reclamanta deţine in proprietate un imobil vecin cu imobilul propus a fi realizat 
de către SC RHC C.C. SRL, iar actul emis de către pârâtă este vătămător dreptului de proprietate 
deţinut, considerente pentru care s-a apreciat că aceasta justifică un interes legitim in cauză. 

S-a mai arătat că proiectul pentru care a fost emis acordul final de mediu încalcă prevederile 
Legea nr.597/2001, ce reglementează măsurile de protecţie si autorizare a construcţiilor in zona de 
coastă a Marii Negre, in condiţiile in care, imobilul ce urmează a fi edificat reprezintă o construcţie cu 
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6 etaje, ce nu se încadrează în categoria construcţiilor uşoare definite de OUG nr.19/2006 iar pentru 
Staţiunea Mamaia nu a fost aprobat un plan urbanistic general pentru reglementarea condiţiilor de 
edificare a construcţiilor. 

S-a invocat şi faptul că imobilul ce va fi edificat nu are destinaţie turistică pentru a se înscrie in 
excepţiile prevăzute de OUG nr.202/2002, cu privire la locul de amplasare al imobilului, cu raportare 
la delimitarea costiera de 50-150 m de la linia marii impusa ca zona de protecţie, construcţie ce 
urmează a fi edificata fiind de natură a afecta si pânza freatică din zonă. 

Reclamanta a susţinut şi faptul că amplasarea construcţiei, ce va fi îngrădita cu garduri 
vegetale, este de natură a afecta accesul pe plaja al turiştilor, inclusiv pentru cei ai reclamantei, 
împrejurare ce creează un prejudiciu activităţii turistice desfăşurate de aceasta. 

S-a invocat şi faptul că realizarea construcţiei de către pârâta SC RHC C.C. SRL este de natură 
a afecta şi însorirea sectorului de plajă aferent, distanţele dintre construcţiile învecinate nefiind 
conforme cu prevederile normelor de igiena in materie. 

Prin acţiunea promovata si înregistrată la data de 02.06.2009 pe rolul Tribunalului Constanţa – 
Secţia de contencios administrativ si fiscal sub nr.5410/118/2009, reclamanta Organizaţia 
Neguvernamentală Ecologistă ”Mare Nostrum”, in contradictoriu cu pârâtele Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Constanta si SC RHC C.C. SRL, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să 
dispună anularea deciziei finale pentru emiterea acordului de mediu emis de către parata APM 
Constanta pentru SC RHC C.C. SRL, act administrativ apreciat ca fiind nelegală. S-a solicitat, de 
asemenea, cu raportare la prevederile art.15 din L.nr.554/2004, a se dispune suspendarea executării 
actului administrativ contestat, până la soluţionarea irevocabilă a cauzei, precum si obligarea paratelor 
la plata cheltuielilor de judecată. 

În fapt, s-a arătat că pârâta APM Constanta, la data de 16.01.2009 a emis decizia finală pentru 
emiterea acordului de mediu privind proiectul aferent edificării unei construcţii P+5-6E, cu destinaţia 
de alimentaţie publică si cazare in Constanta, Staţiunea Mamaia, zona Riviera, act administrativ 
împotriva căruia reclamanta a urmat procedura prealabilă instituită de L.nr.554/2004, insa răspunsul 
primit, la data de 17.03.2009, a fost unul negativ  

S-a susţinut că actul administrativ contestat este nelegal, în condiţiile in care au fost încălcate 
prevederile L.nr.597/2001 si OUG nr.2002/2002, ce au instituit interdicţia de autorizare a executării 
oricărui fel de construcţii in zona costieră, pentru Staţiunea Mamaia neexistând un plan urbanistic 
general avizat de către Ministerul Turismului iar planul de gospodărire integrata a zonei costiere 
prevăzut de OUG nr.202/2002 nu a fost aprobat de care Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului. 

S-a mai arătat că emiterea actului contestat s-a făcut fără avizul autorităţii centrale pentru 
protecţia mediului, în condiţiile în care imobilul ce urmează a fi edificat nu are destinaţie turistică. S-a 
susţinut că evacuarea apelor uzate si pluviale depăşeşte capacitatea de preluare a reţelei deţinute de 
către SC RAJA SA, avizul emis de aceasta entitate juridică nefiind suficient, parata APM fiind 
obligata a analiza modul de evacuarea a apei menajere. 

S-a mai susţinut că amplasamentul viitoarei clădiri, raportat la vecinătăţile imobilului, este de 
natură a împiedica accesul turiştilor pe plajă şi de a reduce gradul de însorire al sectorului de plajă 
aferent. 
 Prin sentinţa civilă nr.1 din 12.01.2010 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea principală 
formulată de către reclamanta SC P.M. SA în contradictoriu cu pârâţii Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Constanţa şi SC RHC C.C. ca fiind lipsită de interes, iar acţiunea conexă formulată de 
Organizaţia Neguvernamentală Mare Nostrum  ca inadmisibilă. 
 Pentru a dispune astfel a reţinut Tribunalul Constanţa că faţă de actul contestat – respectiv 
decizia finală pentru emiterea acordului de mediu privind proiectul aferent edificării unei construcţii 
P+5-6E în zona Riviera – Constanţa, Mamaia, analizează doar impactul proiectului deţinut de către 
pârâtă asupra mediului înconjurător şi nu asupra dreptului de proprietate deţinut de reclamantă. 
 În ceea ce priveşte acţiunea conexă Tribunalul Constanţa a reţinut că observaţiile reclamantei 
ONG Mare Nostrum sunt aferente etapei de încadrare realizată de pârâta APM Constanţa şi pentru 
care a fost emisă decizia nr.6182/2008, observaţii ce nu au fost efectuate în termenul de 10 zile 
prevăzut de art.16 alin.2 din Ordinul 860/2002, observaţiile fiind făcute după emiterea deciziei finale 
pentru emiterea acordului de mediu. 
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 S-a concluzionat că acţiunea conexă este inadmisibilă întrucât aceasta nu a urmat procedura 
prealabilă aferentă deciziei de încadrare, act administrativ distinct ce a fost emis anterior deciziei 
finale. 
 Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat recurs reclamanta SC P.M. SA criticând-o 
sub aspectele: 
 - prima instanţă a soluţionat greşit excepţia lipsei de interes întrucât dreptul încălcat prin 
emiterea deciziei de mediu este reprezentant de faptul că are o construcţie în zona adiacentă zonei 
propuse pentru edificare, în plus vătămarea dreptului de proprietate se realizează  şi prin încălcarea 
legislaţiei incidente în emiterea deciziei de mediu, mai precis a legislaţiei de poluare, poluare  produsă 
în zona de realizare a construcţiei; 
 - prin emiterea actului contestat se încalcă dispoziţiile Legii nr.597/2001, iar în caz de furtuni 
marine stabilitatea construcţiei sale poate fi afectată; 
 - decizia finală trebuia că verifice respectarea de către proiectul suspus aprobării a modului în 
care se protejează apa mării  se evacuează şi care este în acea zonă suprasaturată. 
 Intimata pârâtă APM a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului ca nefondat. 
 Analizând criticile aduse prin motivele de recurs Curtea va reţine că acestea sunt fondate motiv 
pentru care recursul urmează a fi admis pentru  următoarele considerente: 
 Tribunalul a fost investit cu o acţiune principală formulată de reclamanta P.M. SA, având ca 
obiect anularea deciziei finale pentru emiterea acordului de mediu, act aparţinând pârâtei APN 
Constanţa pentru terţul RHC C.C. SRL şi vizând un proiect de  edificare a  unei construcţii P+5-6E, în 
zona Mamaia. 
 Şi-a motivat reclamanta cererea în considerarea împrejurării conform cu care deţine în 
proprietate un imobil vecin cu cel care s-a realizat de către RHC C.C. SRL. 
 Prin acţiunea conexă formulată de către Organizaţia Neguvernamentală Ecologistă Mare 
Nostrum în contradictoriu cu APM şi RHC C.C.  SRL   s-a solicitat de asemenea  anularea deciziei 
finale pentru emiterea acordului de mediu. 
 Ambele reclamante au criticat actul administrativ emis pentru încălcări ale legilor incidente în 
materia  autorizării executării de construcţii în zona costieră, inexistenţa  unui plan urbanistic general 
dar şi a unui  plan de gospodărire integrată a zonei costiere, lipsa unei destinaţii turistice a imobilului  
dar şi încălcări ale legislaţiei în materie de mediu, aspecte legate de   poluarea mediului  cum ar fi: 
incapacitatea reţelei de canalizare de a evacua apele uzate, afectarea pânzei freatice, reducerea 
gradului de însorire al sectorului de plajă aferent, împiedicarea accesului turiştilor pe plajă din cauza 
amplasării imobilului ş.a . 
 Actul contestat în speţă este decizia finală pentru emiterea acordului de mediu privind 
proiectul construcţii imobile cu P+5-6E cu destinaţie de Alimentaţie publică şi cazare situat în 
staţiunea Mamaia, emis de SC APM Constanţa. 
 În acest act se indică solicitantului-beneficiar SC RHC C.C. SRL condiţiile ce trebuie 
respectate de titularul proiectului  pentru protejarea  mediului precum şi motivele ce au stat la baza 
emiterii acestei decizii finale. 
 Actul contestat a fost emis în temeiul dispoziţiilor Legii nr.256/2006, de aprobare a OUG 
nr.195/2005, HG nr.1368/2007 şi HG nr.1213/2006. 
 Potrivit dispoziţiilor legale în temeiul cărora a fost adoptat, acordul de mediu are un profil 
juridic specific, configurat de  scopul urmărit de legiuitor  dar şi de  regimul juridic aplicabil, el 
fiind un act de reglementare ,emis cu respectarea  unei proceduri specifice ce presupune 
evaluarea de mediu.  
         Aşadar, emiterea acestor acte de reglementare este  supusă unui regim special, „de drept al 
mediului” , faţă de care dreptul administrativ rămâne  
drept comun, iar în multe privinţe genul  proxim în funcţie de care se exprimă şi manifestă 
diferenţe specifice, individualizatoare. 
 Totodată, cerinţele procedurale aferente dreptului fundamentul la un mediu sănătos şi 
echilibrat ecologic, constând în  informarea, consultarea şi participarea publicului la luarea deciziei 
privind emiterea actelor de reglementare în domeniu, precum şi accesul la justiţie pentru respectarea   
legalităţii lor  şi aplicarea lor corectă  imprimă o serie de particularităţi regimului acestor acte de 
reglementare .. 
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 Astfel , în considerarea acestei specificităţi  a actelor de reglementare, legiuitorul a înţeles să 
reglementeze expres accesul la justiţie în materie de mediu , prin OUG nr.195/2005 făcându-se 
expres  trimitere la art.20 din  Convenţia privind accesul la informaţii şi participarea publicului la 
luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu – semnată la Aarhus  la 25.06.1998. 
 Conform acestei convenţii, în art.9 se menţionează că accesul la justiţie în materie de mediu  
trebuie asigurat în mai multe situaţii: 
 - atunci când o persoană estimează că solicitarea sa de informare a fost ignorată, respinsă 
abuziv ori insuficient luată în calcul; 
 - în situaţia contestării atât pe fond cât şi ca procedură a legalităţii unei decizii, unui act, sau a 
unei omisiuni privind participarea publicului la deciziile privind activităţile specifice;  
 - în cazul când acţiunile ori omisiunile particularităţilor ori autorităţilor publice contravin 
prevederilor legislaţiilor naţionale de mediu. 
 În speţă, reclamantele  au criticat aspecte legate de încălcarea dispoziţiilor Legii nr.597/2001 
privind protecţia şi autorizarea construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, dar şi încălcări ale OUG 
nr.202/2002 privind gospodărirea integrată  a zonei costiere, încălcări ale normelor de igienă şi 
recomandărilor  privind mediul  de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul 536/1997, reducerea 
gradului de gradului de însorire al sectorului de plajă, ş.a  ( a se vedea considerentele acţiunii 
principale şi a celei  conexe,  pe larg, în dosar fond tribunal ) –rezultând fără echivoc că   mare parte 
din   încălcările invocate  se referă  cu evidenţă la legislaţia naţională în materie de mediu., 
 În speţă, prima instanţă a reţinut că acţiunea reclamantei ce deţine un imobil în vecinătatea 
celui pentru care s-a eliberat decizia finală pentru emiterea  acordului de mediu este lipsită de interes 
atâta vreme cât actul contestat vizează proiectul imobiliar doar din punct de vedere al protecţiei 
mediului, fără ca această avizare să afecteze  dreptul de proprietate al reclamantei. 
            Avându-se în vedere însă  toate considerentele teoretice expuse mai sus, coroborat cu limitele 
învestirii instanţei precum şi cu aspectele de nelegalitate ale actului, invocate de părţi, instanţa de 
recurs reţine că excepţia lipsei de interes a reclamantei în contestarea  actului  de reglementare emis în 
speţă a fost soluţionată incorect. 
          Aceasta pentru că nu a fost avută în vedere specificitatea  actului contestat în cauză, ce este mai 
întâi un act de dreptul mediului şi în subsidiar un act administrativ individual, caracteristică imprimată 
expres de legiuitor şi nici împrejurarea potrivit cu care  Constituţia României garantează dreptul 
oricărei persoane la un mediu sănătos şi echilibrat (art.35). 
        Neavându-se în vedere  cele două aspecte expuse mai sus nu s-a observat  că  cerinţa Legii 
nr.554/2004 privind existenţa unui  interes legitim privat sau public este  dovedită, şi pe cale de 
consecinţă este de    recunoscut dreptul celor două  persoane - reclamante în cauză  de a se adresa, în 
probleme de mediu, direct sau indirect  autorităţilor  administrative şi/sau  judecătoreşti , în 
contextul în care,  în prezenta cauză,  reclamanta principală  deţine în proprietate un imobil în 
imediata vecinătate a  celui pentru care s-a emis acordul de mediu, iar reclamanta din acţiunea 
conexă este o organizaţie neguvernamentală ce promovează protecţia mediului   . 
 În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii acţiunii conexe se reţine de către instanţa de recurs 
că şi această excepţie a fost soluţionată greşit de către Tribunal. 
 Aceasta pentru că sancţiunea inadmisibilităţii acţiunii conexe formulată de către Organizaţia 
Neguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum a fost aplicată acţiunii acesteia pe motiv că nefiind 
exercitată calea de atac împotriva unei alte decizii, anterioare celei contestate în speţă, respectiv 
decizia cu nr.6182/12.08.2008, în prezenta acţiune mai pot fi invocate aspecte legate de etapele de  
încadrare, situaţie în care o nouă acţiune împotriva actului ulterior este inadmisibilă în raport de disp.  
art.7 din Legea nr.554/2004. 
 Modul de aplicare şi interpretare a dispoziţiilor art.7 din Legea  nr.554/2004 este eronat 
întrucât decizia finală contestată în speţă este calificată de legiuitor ca fiind un act administrativ de 
reglementare, de sine stătător, ce poate fi contestat la instanţa de contencios administrativ în condiţiile 
legii contenciosului administrativ. 
          În speţă, reclamanta din acţiunea conexă a făcut dovada formulării la APM a plângerii 
prealabile împotriva actului contestat, căreia i s-a şi respins de altfel.                       
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 În acest  context, aplicarea sancţiunii inadmisibilităţii de către prima instanţă,  pentru motivele 
pe care le-a avute în vedere, este în dezacord flagrant cu sensul şi logica art.7 din legea contenciosului 
administrativ. 
          Pe cale de consecinţă, reţine instanţa de recurs că prima instanţă a soluţionat atât acţiunea 
principală precum cât şi pe cea conexă cu aplicarea şi interpretarea greşită a legii,  astfel că se impune 
casarea hotărârii şi  trimiterea cauzei aceleiaşi instanţe , pentru  judecarea sa în fond . 
            Faţă de cele arătate, Curtea în temeiul dispoziţiilor art.304 coroborat cu art.312 Cod pr.civilă 
va admite recursul, va casa hotărârea Tribunalului Constanţa , pentru nelegalitate   şi va trimite cauza 
aceleiaşi instanţe pentru judecarea sa în fond. 
 

44. Anulare act administrativ. Stabilire valoare compensaţii cuvenite conform Legii 
nr.9/1998 

 
                                       Art.1, art.3, art.5, art.8 – Legea nr.9/1998 

                                       Art.6, art.7, art.34 lit.”h” – HG nr.753/1998                                                                            
                                                           privind Normele metodologice pentru aplicarea L.9/98                                                

                                       Art.5 – HG nr.286/2004 
 

Decizia civilă nr. 523/CA/15.09.2010 
Dosar nr. 3060/118/2009 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr.3060/118/2009 reclamanta B.T. 

a chemat în judecată pârâta ANRP pentru anularea Deciziei nr.85/2009. 
 În motivarea cererii s-a arătat că decizia este nelegală pentru că nu i s-au acordat despăgubiri 
pentru toate bunurile abandonate în Bulgaria de autorul său  A.D.I. 
 În subsidiar a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei actualizate. 
 Pârâta ANRP a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii şi a depus 
documentaţia aferentă Deciziei nr.85/2009. 
 La 23.10.2009 reclamanta a arătat că nu i s-au acordat compensaţii pentru terenul agricol de 10 
ha, casă şi 2950 m2, grajd şi un pătul. 
 Prin Sentinţa civilă nr. 1028/12.11.2009 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a admis 
acţiunea formulată de reclamantă, s-a anulat Decizia nr.85/12.01.2009 emisă de pârâta ANRP şi a fost 
obligată pârâta să emită o nouă decizie prin care să valideze Hotărâre nr.2544/13.02.2006 a Comisiei 
Judeţene Constanţa, care să cuprindă suma acordată cu titlu de compensaţii actualizată în raport cu 
indicele de creştere a preţurilor. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că prin cererea nr.3195/LK/2005 
reclamanta B.T. în calitate de moştenitoare a defunctului A.D.I. a solicitat acordarea de compensaţii 
cuvenite în temeiul Legii 9/1998. 
 Prin Hotărârea 2544/2006 Comisia Judeţeană Constanţa a stabilit valoarea compensaţiilor la 
569.642.484 lei. 
 Hotărârea a fost validată prin Decizia 85/2009 şi s-au acordat compensaţii reclamantului în 
valoare de 56.954,25 lei. 
 Împotriva acestui ordin, în termen legal, reclamanta a formulat contestaţia ce face obiectul 
prezentei cauze prin care a solicitat anularea deciziei şi emiterea unei noi decizii care să cuprindă 
valoarea compensaţiilor actualizate inclusiv valoarea despăgubirilor pentru bunurile omise, respectiv 
10 ha teren agricol, 2950 m2 intravilan, casă, pătul. 
 Din Situaţia Comisiei Mixte Româno - Bulgară s-a reţinut că autorul reclamantei a abandonat 
în Bulgaria 10 ha teren agricol, casă 2 camere şi 2400 m2, prăvălie, grajd. 
 Din adeverinţa de la dosar s-a reţinut că Statul Român i-a vândut autorului 10 ha teren agricol, 
casă cu 2950 m2 în comuna Valea Rea. 
 Din înscrisurile depuse la dosar s-a constatat că prin Hotărârea 2544/2006 s-a stabilit corect 
valoarea compensaţiilor cuvenite conform Legii 9/1998 respectiv doar pentru diferenţa de valoare 
dintre bunurile abandonate statului Bulgar şi bunurile primite la recolonizare. La emiterea hotărârii s-
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au respectat dispoziţiile art.3 din Legea 9/1998 în sensul că pentru prejudiciile suferite în urma 
tratatului, reclamanta a primit în compensaţie doar valoarea pentru prejudiciul rămas neacoperit, 
respectiv pentru cultura de porumb de pe 5 ha. 
 În ceea ce priveşte actualizarea sumei stabilite prin Hotărârea 2544/2006 se reţine: 
 În fapt reclamantei i-au fost stabilite compensaţii prin Hotărârea  2544/13.02.2006 de către 
Comisia Judeţeană Constanţa, iar validarea acestora prin Decizia nr. 85 a fost efectuată la data de 
12.01.2009. 

Instanţa a avut în vedere Decizia XXI/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care a fost 
admis recursul în interesul legii şi s-a decis  validarea hotărârii, cu depăşirea termenului de 60 de zile 
prevăzut de art.7 alin.3 atrage actualizarea sumelor acordate cu titlu de compensaţii în raport cu 
indicele de creştere a preţurilor. 
 Din examinarea acestor prevederi legale, rezultă clar faptul că anterior validării deciziei de 
acordare departamentul respectiv are obligaţia de a propune reactualizarea sumelor acordate atunci 
când este necesar, ori necesitatea reactualizării este evidentă în speţă, ca urmare a intervalului mare de 
timp, respectiv 13.02.2006, data emiterii hotărârii şi 12.01.2009, data validării hotărârii. 
 Având în vedere aceste aspecte instanţa a constatat că decizia emisă este nelegală întrucât nu 
prevede actualizarea sumelor acordate cu titlu de compensaţii reclamantului. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs atât reclamanta B.T., cât şi pârâta ANRP . 
 Recurenta reclamantă B.T. a criticat hotărârea pronunţată de instanţa de fond ca fiind nelegală 
şi netemeinică, pentru următoarele considerente: 
 Consideră recurenta că în mod greşit a reţinut că prin Hotărârea nr. 2544/13.02.2006 s-a 
stabilit corect valoarea compensaţiilor cuvenite conform Legii nr. 9/1998, respectiv diferenţa dintre 
bunurile abandonate statului Bulgar şi bunurile primite la recolonizare. Deşi mai înainte se afirma că 
din adeverinţa de la dosar se reţine ca Statul Român i-a vândut autorului 10 ha teren agricol, casa cu 
2950 mp în comuna Valea Rea.  
 Arată recurenta că bunurile au rămas pe teritoriul Bulgariei iar în România nu s-au primit nici 
un fel de compensaţii până la apariţia Legii nr. 9/1998. Statul Român a vândut autorului reclamantei 
10 ha teren agricol, casă cu 2950 mp în comuna Valea rea. 
 Apreciază recurenta că se impune acordarea de despăgubiri pentru toate bunurile care au fost 
abandonate pe teritoriul Bulgariei.  
 Solicită admiterea recursului, casarea hotărârii atacată şi trimiterea dosarului spre rejudecare la 
instanţa de fond în vederea efectuării unei expertize pentru stabilirea valorii tuturor bunurilor rămase 
în Bulgaria. 
 În drept au fost invocate dispoziţiile art. 299-316 Cod pr. civilă. 

Recurenta pârâtă ANRP  a criticat hotărârea pronunţată de instanţa de fond ca fiind nelegală 
şi netemeinică pentru următoarele considerente: 

Arată recurenta că instanţa de fond a reţinut în mod corect că menţionarea preţului în aşa zisul 
contract de „vânzare-cumpărare” din acea perioadă istorică nu era totuna cu achitarea lui, contractul 
fiind cu executare succesivă. După ce cumpărătorul achită integral preţul pe contract se aplică o 
ştampilă ce purta menţiunea achitării preţului, iar în ceea ce priveşte Decretul nr. 553/1953, deşi nu a 
fost niciodată publicat, potrivit art. 26 din Constituţia din anul 1952, în vigoare la acea dată, „o lege se 
socoteşte adoptată dacă e votată de majoritatea simplă a Marii Adunări Naţionale”, iar potrivit art. 27 
alin.2 din aceeaşi constituţie „îndeplinirea legilor adoptate de Marea Adunare Naţională  este 
obligatorie pentru toţi cetăţenii Republicii Populare Române”. 

În raport de pretenţiile reclamanţilor, de actualizare a cuantumului compensaţiilor acordate, 
invocă art. 34 lit.h din HG nr. 753/1998 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 
9/1998, potrivit cărora prin Hotărârea Comisiei Judeţene Constanţa s-a făcut o propunere privind 
cuantumul compensaţiilor, acestea devenind certe. lichide şi exigibile din momentul validării lor de 
către Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998. 

Având în vedere faptul că această creanţă este stabilită, devenind astfel, şi exigibilă, la data 
emiterii deciziei de validare, pentru actualizarea ei se aplică dispoziţiile art. 8 alin.(2) din Legea nr. 
9/1998, potrivit cărora în cazul în care compensaţiile se plătesc în anul în care au fost stabilite, acestea 
se acordă la nivelul la care au fost validate şi se actualizează numai în cazul în care se achită în anul 
următor.  
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Potrivit art. 5 din HG nr. 286/2004, compensaţiile „se achită beneficiarilor eşalonat, pe 
parcursul a 2 ani consecutivi, astfel, 40% în anul în care se face plata şi 60% în anul următor, în limita 
sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de stat. Cota de 60% din cuantumul 
compensaţiei, achitată în anul următor, se actualizează în condiţiile Legii nr. 9/1998”. 

Dispoziţiile menţionate se coroborează cu prevederile HG nr. 1277/2007 privind modificarea şi 
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7.09.1940, aprobate prin HG nr. 753/1998. 

A extinde aplicabilitatea acestor prevederi înseamnă a încălca cadrul legal existent pe 
principiul conform căruia legea specială derogă de la legea generală şi că legea este de strictă 
interpretare şi este de natură a determina dublarea cuantumului compensaţiilor, depăşindu-se astfel 
fondurile repartizate cu această destinaţie. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 304 1 Cod pr. civilă, Legea nr. 9/1998, HG nr. 
753/1998, HG nr. 286/2004, OG nr. 94/2004 şi HG nr. 1277/2007. 

Examinând recursurile prin prisma criticilor aduse hotărârii dar şi potrivit  dispoziţiilor 
art.3041 din Codul de procedură civilă Curtea constată că sunt nefondate, pentru următoarele 
considerente: 

În ceea ce priveşte recursul reclamantei,  
În conformitate cu dispoziţiile art.1 din Legea nr. 9/1998 : 

    „Cetăţenii români prejudiciaţi în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensaţiile 
stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai parţial 
compensaţii ori despăgubiri pentru bunurile imobile - construcţii şi terenuri - pe care le aveau în 
proprietate în judeţele Durostor şi Caliacra, cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb, 
bumbac şi floarea-soarelui, precum şi pentru plantaţii de pomi fructiferi şi/sau pepiniere de pomi 
fructiferi altoiţi.” 
 În îndeplinirea acestor condiţii stipulate în art.1 trebuie cercetate, pe de o parte, înscrisurile 
depuse de părţile interesate potrivit art.5 din Legea nr.  9/1998 şi art.6 din HG nr.753/1998 care 
prevede că „ prin înscris, în sensul art. 5 din Legea nr. 9/1998, se înţelege orice dovadă eliberată de 
instituţii - arhive, primării, notariate, instanţe judecătoreşti - în legătură cu fostele proprietăţi, cum ar 
fi: chitanţe de plată a impozitelor, extrase din cărţile de imobil, planuri şi autorizaţii de construcţie, 
rapoarte de expertiză, contracte de vânzare-cumpărare, hotărâri judecătoreşti şi orice alte documente 
care se referă la existenţa bunurilor rămase în judeţele cedate, inclusiv listele-anexă la Tratatul de la 
Craiova.” 
 Pe de altă parte, faţă de dispoziţiile art.3 din Legea nr. 9/1998 situaţia dată trebuie examinată 
prin prisma actelor normative adoptate concomitent şi ulterior evacuării populaţiei din Cadrilater, căci 
numai astfel se poate stabili dacă au fost acordate de Statul Român, anterior adoptării noi legii de 
reparaţie, despăgubiri în bani sau în natură pentru prejudiciile suferite în urma aplicării tratatului. 
 Potrivit Tratatului Româno - Bulgar din 7 septembrie 1940, cele două state semnatare au 
convenit  la schimbul obligatoriu dintre supuşii români de origine etnică bulgară din judeţele Tulcea şi 
Constanţa (acesta din urma în delimitarea dinainte de 14 Iunie 1925) şi supuşii români de origine 
etnică română din judeţele Durostor şi Caliacra.  
 În art.4 din Anexa C la Tratat s-a prevăzut că „ proprietăţile imobiliare rurale aparţinând 
românilor obligaţi să părăsească, în virtutea prezentului Acord, teritoriile transferate Bulgariei, 
devin proprietatea Statului Bulgar, în condiţiunile prevăzute în alineatul precedent. „ 
 În vederea realizării acordului privind schimbul de populaţie părţile au convenit la constituirea 
unei Comisii mixte compusă din 3 membrii români şi trei membrii bulgari, căreia cei interesaţi 
trebuiau să-i remită în dublu exemplar, un inventar complet al imobilelor lor.  
 Urmare acestei situaţii pentru autorul reclamantei, A.D.I. a fost întocmită situaţia de avere 
abandonată în satul I.G.Duca, Jud. Caliacra, respectiv 10 ha teren arabil, casă, 2400 mp teren 
intravilan şi recolte. 

Din Extrasul din Tabloul de colonişti evacuaţi din Cadrilater definitivaţi în centrul Valea Rea, 
din anul 1947 reiese că autorul reclamantei a primit 10 ha, o casă şi 2950 mp. 
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 În conformitate cu cele convenite în art.5 din Anexa C la Tratat „ Statul Român ia în sarcina 
sa despăgubirea românilor ce părăsesc bunurile lor rurale situate în teritoriile transferate 
Bulgariei.”  

Pe baza Legii nr. 766/1941 publicată în Monitorul Oficial nr.201 din 26 august 1941 au fost 
stabilite condiţiile pentru colonizarea în Dobrogea a proprietarilor agricoli evacuaţi din Dobrogea 
Nouă în baza Tratatului Româno - Bulgar din 7 septembrie 1940. 

Prevederile art. 10 din Legea nr. 766/1941 stabileau că ”sumele datorate de colonişti ca preţ 
al bunurilor primite în baza legii de faţă, se vor compensa cu suma despăgubirilor certe, lichide şi 
exigibile ce sunt de primit, conform art. 5 şi 12 din Acordul româno-bulgar privitor la schimbul de 
populaţie română şi bulgară din 7 septembrie 1940, atunci când Statul va hotărî asupra acestor 
despăgubiri, după ce se vor scădea debitele vechi şi sarcinile ce vreau proprietăţile abandonate în 
Dobrogea Nouă.  

Conform Legii nr.715/1946 publicată în Monitorul Oficial nr.207 din 7.09.1946 s-a adoptat 
decretul – lege privind stabilirea despăgubirilor cuvenite populaţiei evacuate din Dobrogea de Sud în 
urma Tratatului Româno - Bulgar din 7 Septembrie 1940. 

Potrivit acestui act normativ, comisiile constituite urmau să stabilească atât existenţa bunurilor 
abandonate sau recoltelor neculese de populaţia evacuată din Dobrogea de Sud şi reevaluarea acestora, 
dar şi consistenţa şi valoarea bunurilor primite de la Statul Român de către evacuaţii din Cadrilater aşa 
cum este menţionat la art.III (valoarea cerealelor primite în natură, ajutoare în bani, valoarea 
inventarului agricol mort sau viu primit, terenurile de cultură primite în virtutea legilor de colonizare 
sau recolonizare, clădiri, teren aferent, lot de casă, terenuri de cultură specială – vii, grădini, livezi de 
pomi). 

Prin Decretul nr.553/1953 Statul a înţeles să ierte pe evacuaţii debitori de datorii, anulând, în 
măsura în care nu au fost achitate, sumele datorate drept preţ de coloniştii evacuaţi din Dobrogea de 
Sud pentru terenurile şi construcţiile  primite de aceştia potrivit contractelor încheiate pe baza Legii 
nr. 766/1941, act normativ favorabil şi autorului reclamantului. 

Aceste dispoziţii nu lipsesc de efect prevederile art. 10 din Legea nr. 766/1941 expuse mai sus 
şi despre care nu se poate susţine că au avut un caracter secret, neadus la cunoştinţă, cât timp a fost 
publicat în Monitorul Oficial. 

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 9/1998, „în cazul în care, anterior, cei îndreptăţiţi au 
fost despăgubiţi parţial, în bani sau în natură, pentru prejudiciile suferite în urma aplicării tratatului, 
aceştia au dreptul la compensaţie, proporţional pentru prejudiciul rămas neachitat”. 

 Legea nr. 9/1998 este o lege previzibilă şi accesibilă persoanelor considerate îndreptăţite la 
beneficiul unor despăgubiri, acestea având cunoştinţă de faptul că pot obţine doar parţial satisfacţie în 
măsura în care au primit anterior chiar şi parţial compensaţii ori despăgubiri pentru bunurile imobile - 
construcţii şi terenuri - pe care le aveau în proprietate în judeţele Durostor şi Caliacra, cedate 
Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, precum şi pentru plantaţii 
de pomi fructiferi şi/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiţi. 

În speţă, reclamanta nu a făcut dovada că autorul său a achitat vreo sumă de bani cu titlu de 
preţ pentru bunurile primite urmare colonizării în Dobrogea Veche, astfel că în mod corect prima 
instanţă a reţinut că acesteia i se cuvin doar despăgubiri pentru prejudiciul rămas neacoperit, respectiv 
pentru cultura de porumb. 

În ceea ce priveşte recursul pârâtei,  
Se constată că, deşi Hotărârea Comisiei Judeţene a fost dată în anul 2006, iar pârâta a procedat 

la validarea ei la data de 12.01.2009, nu s-a pus în niciun fel problema actualizării despăgubirilor 
acordate.  
          Curtea reţine că Legea nr.9/1998 stabileşte cadrul în care trebuie să se acorde compensaţii 
persoanelor care au făcut obiectul schimbului de populaţie conform Tratatului de la Craiova din 1940 
încheiat între România şi Bulgaria pentru bunurile abandonate pe teritoriul statului bulgar, bunuri  
pentru care nu au fost acordate despăgubiri la momentul strămutării. Scopul legii este acela de a 
compensa prejudiciile suferite de persoanele prevăzute de lege, iar potrivit principiilor generale de 
drept, repararea prejudiciului suferit trebuie să fie integrală. 
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          Pârâta susţine în mod constant că nu are obligaţia legală de a proceda la actualizarea 
despăgubirilor decât în situaţia în care plata acestora se eşalonează pe doi ani şi numai în ceea ce 
priveşte cea de-a doua tranşă. 
          Din interpretarea dispoziţiilor Legii nr.9/1998 şi ale HG nr.753/1998 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre 
România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, rezultă în mod evident că o astfel de 
susţinere nu are temei legal. 
          Astfel, art.7 din Norme prevede că “Valoarea construcţiilor şi a terenurilor, urbane sau rurale, 
precum şi a recoltelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 se determină potrivit criteriilor 
stabilite la cap. II, III şi IV din prezentele norme metodologice.” 
           Se constată că toate dispoziţiile prin care se stabileşte modul de determinare a valorii 
compensaţiilor fac referire la actualizarea în funcţie de coeficientul de inflaţie existent la data plăţii. 
Astfel, pentru terenuri se prevede o valoare în raport de cea stabilită prin HG nr.59/1994, actualizată 
potrivit coeficientului de inflaţie existent la data plăţii compensaţiei, raportat la cel stabilit pentru 
luna martie 1994, astfel cum se prevede la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 9/1998. De asemenea, pentru 
culturi  se prevede o valoare raportată la preţul de achiziţie al florii-soarelui şi  porumbului, 
publicat de Comisia Naţională pentru Statistică pentru anul anterior celui în care se acordă 
despăgubirile, iar pentru bumbac la preţul pe piaţa internaţională din anul anterior, comunicat de 
Institutul de Economie Mondială, transformat în lei la cursul mediu din luna în care este stabilit în 
valută. În ceea ce priveşte construcţiile, valoarea se stabileşte la nivelul preţurilor existente la 
1.01.1990 şi se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale 
medii nete pe economie din ultima lună a trimestrului anterior plăţii despăgubirii pentru locuinţă faţă 
de cele existente în luna ianuarie 1990. Comisia Naţională pentru Statistică, prin direcţiile sale 
teritoriale, va comunica, trimestrial, consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, abilitate să acorde compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar, coeficientul de creştere a veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima lună a 
trimestrului expirat faţă de cele realizate în luna ianuarie 1990. 
           Prin urmare, legiuitorul a făcut trimitere la preţurile cuprinse în anumite acte normative, însă a 
prevăzut că aceste preţuri urmează a fi actualizate la momentul plăţii despăgubirii. Rezultă că 
obligaţia de actualizare există nu numai la momentul calculării despăgubirii ci şi la momentul validării 
propunerii, şi ulterior, până la momentul plăţii efective, conform art.8 din Legea nr.9/1998. O altă 
soluţie ar fi extrem de prejudiciabilă pentru reclamanţi, având în vedere că validarea a intervenit după 
aproximativ 3 ani de la momentul în care a fost stabilită despăgubirea,  deşi pârâta avea obligaţia 
legală de a se pronunţa în termenul de 60 de zile prevăzut de lege. 
          O atare soluţie este confirmată de Înalta Curte de casaţie şi Justiţie prin Decizia XXI/2007 care 
a statuat, în recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, că, în aplicarea dispoziţiilor art.8 alin.2 din Legea nr.9/1998 privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 
urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, 
republicată, precum şi ale art.5 din Hotărârea Guvernului nr.286/2004,  data stabilirii compensaţiilor 
este aceea a emiterii hotărârii comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru 
aplicarea dispoziţiilor Legii nr.9/1998. Validarea de către Cancelaria Primului - Ministru a 
hotărârilor comisiilor teritoriale, cu depăşirea termenului de 60 de zile prevăzut în art.7 alin.3 din 
aceeaşi lege, atrage actualizarea întregii sume în raport cu indicele de creştere a preţurilor.  
           Faţă de cele arătate, instanţa reţine că singurul motiv de nelegalitate a ordinului contestat constă 
în faptul că s-a procedat la validarea hotărârii comisiei judeţene ca atare, fără a se dispune totodată 
actualizarea sumelor acordate cu titlu de compensaţii. 

Pe cale de consecinţă, neexistând motive de nelegalitate a hotărârii atacate, Curtea apreciază că 
recursurile sunt nefondate, urmând ca în temeiul art.312 Cod pr. civilă să fie respinse.  
 

 



 142

45. Anulare decizie imputaţie emisă de autoritatea publică. Contract colectiv de muncă. 

 
                                          Art.1 al.1, art.8, art.12, art.24 – Legea nr.130/1996 

                                          Art.238, art.243 – Codul muncii 
                                          Art.72 – Legea nr.188/1995 

 
Decizia civilă nr. 564/CA/20.09.2010 

Dosar nr. 1195/88/2010 
 
Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.1195/88/2010 reclamanţii C.V. ş.a. 

au solicitat în contradictoriu cu pârâtul Primarul or. Isaccea, anularea dispoziţiilor de imputare nr.318-
336 din 30 martie 2010 emise de Primarul or. Isaccea. 
 În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că sunt funcţionari publici în cadrul Primăriei or. 
Isaccea, iar prin imputaţiile emise, pârâtul pretinde că au produs un prejudiciu instituţiei încasând 
drepturi salariale necuvenite, fără a exista temei legal pentru acordarea acestora. 
 Reclamanţii mai arată că aceste drepturi au fost plătite în baza Acordului/Contractului colectiv 
de muncă încheiat între Consiliul Local al or. Isaccea, reprezentat prin Primarul oraşului Isaccea şi 
Sindicatul salariaţilor din Administraţia Locală Isaccea, în care s-au prevăzut drepturi speciale 
constând în sume pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii, achiziţionarea ţinutei vestimentare 
conform cerinţelor impuse de Codul de conduită al funcţionarului public, astfel că imputarea acestor 
sume este nelegală. 
 În dovedirea acţiunii, reclamanţii au depus la dosarul cauzei dispoziţiile emise şi o serie de 
înscrisuri. 
 Pârâtul a depus la dosarul cauzei întâmpinare. 

Prin sentinţa civilă nr.1291/07.05.2010, Tribunalul Tulcea a admis contestaţia formulată de 
reclamanţii C.V. ş.a. - funcţionari publici din SINDICATUL F. AL SALARIAŢILOR DIN CADRUL 
PRIMĂRIEI ISACCEA, în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL ORAŞULUI ISACCEA şi a anulat 
dispoziţiile de imputare nr.318/30 martie 2010, nr.319/30 martie 2010, nr.320/30 martie 2010, 
nr.321/30 martie 2010, nr.322/30 martie 2010, nr.323/30 martie 2010, nr.324/30 martie 2010, 
nr.325/30 martie 2010, nr.326/30 martie 2010, nr.327/30 martie 2010, nr.328/30 martie 2010, 
nr.329/30 martie 2010, nr.330/30 martie 2010, nr.331/30 martie 2010, nr.332/30 martie 2010, 
nr.333/30 martie 2010, nr.334/30 martie 2010, nr.335/30 martie 2010 şi nr.336/30 martie 2010 emise 
de Primarul or. Isaccea, jud. Tulcea, ca netemeinice şi nelegale. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că, potrivit Acordului/Contractului 
colectiv de muncă pentru anul 2007 şi înregistrat la Direcţia de Muncă Solidaritate Socială şi Familie 
Tulcea sub nr.7/628/12.01.2007, funcţionarii publici şi personalul contractual au beneficiat de sume 
pentru achiziţionarea unei ţinute decente şi asigurarea unei imagini corespunzătoare în raport cu 
publicul şi instituţia cu care colaborează, precum şi sume de bani pentru hrană şi medicamente, 
conform prevederilor art.32 din Acordul/Contractul colectiv de muncă, sume ce au fost bugetate şi 
aprobate de către Consiliul Local, pentru anul 2007, prin H.C.L. nr.4/2007, iar pentru anul 2008 prin 
H.C.L. nr.3/2008. 

Art.1 alin.1 din Legea nr.130/1996 stipulează că “un contract colectiv de muncă este convenţia 
încheiată între patron sau organizaţia patronală pe de o parte şi salariaţii, reprezentaţi prin sindicate 
prin în alt mod prevăzut de lege de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de 
muncă, salarizarea…”, iar clauzele contractelor colective de muncă pot fi stabilite numai în limitele şi 
condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

Conform art.12 alin.1 din acelaşi act normativ, contractele colective de muncă se pot încheia şi 
pentru salariaţii instituţiilor bugetare, însă prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la 
drepturile ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale, aceleaşi dispoziţii fiind 
cuprinse şi în art.3 alin.2 din contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pentru anii 2007-
2010. 

Interpretând per a contrario dispoziţiile menţionate, rezultă că prin contractele/acordurile 
colective de muncă pot fi negociate, clauzele referitoare la drepturile a căror acordare şi al căror 
cuantum nu sunt stabilite prin dispoziţii legale.  
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 Pe de altă parte, folosind acelaşi principiu în interpretarea prevederilor art. 3 alin. 3 din 
contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional, precum şi ale art. 82 alin. 2 din Legea nr. 
130/1996, potrivit cu care contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească 
drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel 
superior, se impune concluzia că se pot negocia clauze care să acorde salariaţilor mai mult decât s-a 
prevăzut în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior.  
 În acest sens sunt şi prevederile art. 238 alin. 3 din Codul Muncii, cu care se completează 
Legea nr.188/1995, care statuează că, la încheierea contractului colectiv de muncă, dispoziţiile legale 
referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal. 

În aceste condiţii, acordarea drepturilor speciale nu este nelegală din moment ce nu există nici 
un text de lege care să o interzică, ci, dimpotrivă, drepturile stabilite prin lege constituie un minim 
dincolo de care, în raporturile juridice dintre părţile sociale, intervine principiul liberei negocieri. 

Un argument în plus îl constituie şi art. 72 din Legea nr.188/1995 potrivit cu care autorităţile şi 
instituţiile publice pot încheia anual, în condiţiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale 
funcţionarilor publici sau ai reprezentantei funcţionarilor publici care să cuprindă numai măsuri 
referitoare la constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, 
sănătatea şi securitatea în muncă…….., de unde rezultă că autorităţile locale sunt autorizate să dispună 
de sumele locale alocate pentru îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă, precum şi cele pentru 
sănătate şi securitatea muncii. 

Prevederile art. 30 din acordul colectiv de muncă se circumscriu noţiunii de „îmbunătăţire a 
condiţiilor la locul de muncă”, părţile angajate în negociere căzând de acord cu privire la faptul că 
suplimentările în discuţie sunt necesare dezvoltării condiţiilor de muncă. 

Nu trebuie omise în acest context nici depoziţiile Convenţiei OIM nr.154/1981 privind 
promovarea negocierii colective care, prin art.5, impune ca negocierea colectivă să fie posibilă pentru 
toţi cei vizaţi prin convenţie (art.1), iar negocierea că poate asupra fixării condiţiilor de muncă şi 
angajării, şi/sau reglementării relaţiilor între cei ce angajează sau organizaţiile lor şi una sau mai multe 
organizaţii ale lucrătorilor. 

Prin urmare, o restrângere de orice natură cu privire la drepturile care pot fi negociate 
contravine dispoziţiilor O.I.M. 

Mai mult, obligaţiile decurgând din contractul colectiv de muncă nu puteau fi încălcate întrucât 
acesta a devenit opozabil şi în acelaşi timp, obligatoriu pentru părţile contractului, potrivit art. 243 din 
Codul Muncii şi art. 30 alin. 1 din Legea nr. 130/1996, iar obligativitatea executării contractului 
colectiv de muncă derivă şi din prevederile Convenţiei O.I.M. nr. 131/1970, după cum s-a arătat, pe 
lângă faptul că alin. 2 al ambelor articole prevede atragerea răspunderii părţilor care se fac vinovate de 
neîndeplinirea obligaţiilor avansate prin contractul colectiv de muncă. 
          Potrivit art. 8 din Legea nr. 130/1996, clauzele din contractele colective se stabilesc în limitele 
şi în condiţiile prevăzute de lege, iar clauzele negociate cu încălcarea dispoziţiilor legale sunt lovite de 
nulitate absolută (art. 24 alin. 1), nulitate care se constată de instanţa competentă, la cererea părţii 
interesate (art. 24 alin. 2 din Legea nr. 130/1996). 

Faţă de aceste considerente, instanţa a admis acţiunea contestatorilor şi a dispus anularea 
dispoziţiilor de imputare. 

Împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs pârâtul Primarul oraşului Isaccea, solicitând 
admiterea acestuia şi modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii ca nefondată. 

Arată că aceste dispoziţii au fost emise ca urmare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, 
care, în urma controlului efectuat la Primăria oraşului Isaccea, a constatat că în anii 2007-220088, 
aceasta a acordat nelegal salariaţilor săi, funcţionari publici şi personal contractual drepturi speciale. 

Instanţa de fond nu a ţinut cont că acordurile colective şi contractele de muncă încheiate între 
Primăria Oraşului Isaccea şi Sindicatul „F” al angajaţilor Primăriei Isaccea, pentru anii 2007-2008, nu 
au bază legală în ce priveşte acordarea de sume ca drepturi speciale, acestea neputând face obiectul 
contractelor/acordurilor colective de muncă încheiate la nivelul instituţiilor publice. 

Sumele nu au fost impozitate sub nici o formă şi asupra lor nu au fost calculate contribuţii la 
asigurări sociale. 

Consideră că este atributul legiuitorului să stabilească atât categoria de drepturi salariale, 
partea fixă şi partea variabilă a salariului, cât şi cuantumul acestuia. 
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Mai arată că instanţa de fond a omis faptul că în acordurile colective nu pot fi înscrise clauze 
ce stabilesc drepturi suplimentare faţă de cele reglementate de lege, potrivit art.24 şi art.25 din 
Hotărârea de Guvern privind acordurile colective de muncă. 

Recurentul şi-a întemeiat recursul pe disp.art.304 pct.9 Cod procedură civilă. 
 Analizând toate criticile formulate, Curtea reţine următoarele: 
 Contractul colectiv de muncă este, potrivit art.1 din Legea nr.130/1996, „convenţia încheiată 
între patron sau organizaţia patronală, pe de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt 
mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, 
salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă”. 
 In conf.cu art.12 al.1 din lege, “contractele colective de muncă se pot încheia şi pentru 
salariaţii instituţiilor bugetare. Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile 
ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale”. 
 Aşadar, nulitatea absolută intervine dacă s-au stipulat clauze contrare ordinii publice sau prin 
care se stabilesc drepturi inferioare faţă de normele legale şi contractele deţinute la nivel superior ori, 
în sfârşit, dacă s-au inserat clauze prin care se depăşeşte maximul legal admis al obligaţiilor pentru 
salariaţi. 
 Contractul colectiv de muncă este izvor de drept în accepţiunea normativă, cu excepţia 
raporturilor juridice de muncă individuale. 
 Conform art.12 al.2 din Legea nr.130/1996, contractele colective de muncă se pot încheia şi în 
cazul salariaţilor instituţiilor bugetare.  
 Dar, ţinând seama de specificul finanţării unităţilor şi instituţiilor publice (de la buget), nu se 
pot negocia prin contracte colective clauze referitoare la drepturile ale căror acordare şi cuantum sunt 
stabilite prin dispoziţii legale (salariu de bază, sporuri, durata concediului de odihnă, etc.). 
 In concluzie, cu excepţia acestor drepturi, alte aspecte pot fi negociate, respectiv: fie drepturi 
reglementate legal al căror cuantum nu a fost însă precizat, fie drepturi integral noi, nereglementate de 
lege. 
 Contractele colective de muncă îşi produc efectele de la data înregistrării lor. 
 Contractele de muncă nu vor fi înregistrate dacă (art.26 al.1 din Legea nr.130/1996): 

a) sunt încheiate fără a se fi precizat unităţile în care se aplică clauzele lor;  
b) părţile nu fac dovada îndeplinirii cerinţelor de reprezentativitate; 
c) nu sunt semnate de toţi reprezentanţii părţilor la negociere. 
Legea, în art.27, stabileşte în mod expres faptul că, la înregistrarea contractelor colective de 

muncă, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, direcţiile generale teritoriale de muncă 
şi protecţie socială vor verifica dacă acestea conţin clauze negociate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 
8. 
 In situaţie în care există clauze care sunt sancţionate cu nulitatea absolută, aceste instituţii au 
obligaţia de a sesiza organele de jurisdicţie în vederea desfiinţării lor. 
 In cauza de faţă, ne aflăm în prezenţa unui contract colectiv de muncă încheiat între Consiliul 
Local al oraşului Isaccea, în calitate de angajator şi Sindicatul „F” al Salariaţilor din Administraţia 
Locală Isaccea, în calitate de reprezentant al salariaţilor, iar sumele respective au fost aprobate de 
către Consiliul local şi prevăzute ca şi cheltuieli în bugetul de venituri şi cheltuieli. 
 Deci, acordarea acestor sume are ca temei legal, contractul colectiv de muncă şi actul adiţional 
la acesta, cu aplicabilitate pentru anii 2007-2008. 
 De reţinut că toate sumele au fost plătite în baza unor hotărâri ale Consiliului local în fiinţă, 
respectiv în baza prevederilor contractului colectiv de muncă. 
 Ori, potrivit art.36 al.4 lit.a din Legea nr.215/2001, consiliul local este cel care aprobă bugetul 
local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar, iar în sensul dispus de art.77 din lege, aducerea la îndeplinire a acestor hotărâri revine 
primăriei, constituită ca structură funcţională cu activitate permanentă. 
 Se impune menţionarea şi a art.4 din O.U.G.45/2003 privind finanţele publice locale care, la 
art.1,2,3 şi 4, statuează că: prin aprobarea bugetelor prevăzute se autorizează, pentru anul bugetar, 
veniturile şi cheltuielile bugetare, după caz, iar sumele aprobate la partea de cheltuieli, prin bugetele 
prevăzute, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite 
maxime care nu pot fi depăşite. 
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 Consecinţele angajării şi utilizării creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate, atrag 
răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii. 
 In raport de limitele competenţei sale Curtea constată că toate criticile aduse soluţiei instanţei 
de fond sunt neîntemeiate. 
 Pe cale de consecinţă, în conf.cu art.312 al.1 Cod procedură civilă, recursul va fi respins ca 
nefondat. 
 

46. Anulare act administrativ. Stabilire valoare compensaţii cuvenite conform Legii 
nr.9/1998. 

 
              Art.4, art.8 – Legea nr.9/1998 

              Art.38 - HG 753/1998 Norme metodologice de aplicare a Lg.9/1998 
 

Decizia civilă nr. 633/CA/30.09.2010 
Dosar nr. 697/88/2010 

 
Prin cererea adresată Curţii de Apel Constanţa la data de 22 aprilie 2009, reclamantul Z.G. a 

chemat în judecată pe pârâta A.N.R.P., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună 
obligarea acesteia la plata sumei de 301.921,41 lei reprezentând compensaţii băneşti conform Legii nr. 
9/1998 pentru bunurile rămase în Bulgaria  prin punerea în executare a actului administrativ emis, 
decizia nr. 254/2008 de validare , precum şi obligarea  la plata sumei de 60.00 lei daune materiale şi 
40.000 lei daune morale, cu cheltuieli de judecată. 
 In motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că pârâta se afla în mare întârziere în aplicarea  
Deciziei nr. 254/2008 în sensul acordării sumei de 301.921,41 lei, 40% în anul 2008, respectiv 
120.768,56 lei şi diferenţa în anul 2009, sumă ce a fost validată. 
 Astfel, în baza Legii nr. 9/1998, a depus cererea sa la Comisia Judeţeană Tulcea pentru 
aplicarea Legii nr. 9/1998 la data de 19.06.1998.  
 Urmare acesteia s-a emis Hotărârea nr.69 din 25.07.2001 pentru suma de 339.997,179 ROL pe 
care a contestat-o. 
 Prin Ordinul de invalidare nr.1874/2005 Cancelaria Primului Ministru a dat recomandări 
privind calcularea valorii compensaţiilor. 
 Comisia Judeţeană Tulcea a emis o nouă hotărâre, hotărârea nr.967 din 09.06.2005, în care 
valoarea compensaţiilor era de 3.012.914.150 ROL. 
 După alţi doi ani şi nerespectarea termenelor prevăzute de Legea nr.9/1998, Cancelaria 
Primului Ministru a dat Ordinul de validare nr. 2117/18.04.2007 pentru suma de 201.139,26 lei (deci 
mai puţin cu 100.000 lei faţă de suma prevăzută în Hotărârea nr. 967/09.06.2005 a Comisiei Judeţene 
Tulcea şi fără a ţine seama de recomandările date în calcularea compensaţiilor). Ordinul a fost  atacat, 
fiind chemată  în judecată A.N.R.P. (care a preluat activitatea Cancelariei Primului Ministru); 
Tribunalul Tulcea - prin sentinţa civilă nr. 1339/09.08.2007- a admis contestaţia  şi a dispus anularea 
în parte a Ordinului nr. 2117/18.04.2007, numai în ce priveşte cuantumul compensaţiilor băneşti, în 
sensul că s-a reţinut cuantumul din Hotărârea nr. 967 din 9 iunie 2005 validată pentru suma de 
301.291,41 lei. 
 Prin cererea din 19 iunie 2009, reclamantul a arătat că renunţă la capătul de cerere privind 
acordarea de compensaţii materiale şi a solicitat obligarea pârâtei să-i achite suma de 301.921,41 lei 
reprezentând compensaţii băneşti pentru bunurile rămase în Bulgaria, conform Legii nr. 9/1998, H.G. 
nr. 753/1998, Deciziei nr. 487/CA/07.11.2007 a Curţii de Apel Constanţa, rămasă definitivă şi 
irevocabilă, Deciziei de validare nr. 254/25.02.2008 şi daune morale în valoare de 40.000 lei. 
 In drept, reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 21 (1), art. 52 (1) din 
Constituţia României, art. 1 (1) şi următoarele din Legea nr. 554/2004 şi Legea nr. 9/1998. 
 In dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri. 
 Prin întâmpinare, pârâta ANRP a solicitat respingerea acţiunii reclamantului, aceasta fiind 
netemeinică. 
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 Astfel, în raport de hotărârile şi ordinele emise în ceea ce îl privea pe reclamant, s-au acordat 
acestuia compensaţii băneşti de 301.921,41 lei şi aşa cum era menţionat în comunicarea transmisă 
către acesta, conform art. 38 alin. 5 din H.G. nr. 753/1998, compensaţiile se acordau în două tranşe. 
 Având în vedere că, potrivit art. 5 din H.G. nr. 286/2004, compensaţiile se achită beneficiarilor 
„în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de stat”, a rezultat că plata 
despăgubirilor era condiţionată de existenţa în bugetul de stat a unor sume suficiente aprobate anual 
cu această destinaţie. 
 Consecinţa era aceea că dreptul reclamantului la plata despăgubirilor stabilite prin Decizia nr. 
254/25.02.2008 emisă de A.N.R.P. era afectat de o condiţie, realizarea acesteia, respectiv neacordarea 
unor sume pentru plata despăgubirilor conducând la prelungirea perioadei de plată peste termenul 
prevăzut de art. 38 alin. 5 din H.G. nr. 753/1998 cu modificările şi completările ulterioare. 
 Prin Sentinţa civilă nr. 299/CA/13 iulie 2009 a Curţii de Apel Constanţa a fost admisă în parte 
acţiunea formulată de reclamantul Z.G. şi a fost obligată pârâta la plata sumei de 301.921,41 lei 
reprezentând compensaţii băneşti către reclamant. 
 Totodată, a fost obligată pârâta la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de daune morale către 
reclamant. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs ANRP, care a criticat-o ca netemeinică şi nelegală. 
 Din oficiu s-a invocat excepţia de necompetenţă materială a Curţii de Apel în ce priveşte 
soluţionarea fondului cauzei, iar prin Decizia nr. 209 din 20 ianuarie 2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie s-a admis recursul, s-a casat sentinţa atacată şi s-a trimis cauza spre competentă soluţionare la 
Tribunalul Tulcea. 
 După declinare, cauza s-a înregistrat la nr. 697/88/2010  pe rolul Tribunalului Tulcea. 

Prin sentinţa civilă nr. 925/09.04.2010 a fost admisă acţiunea, pârâta fiind obligată să plătească 
reclamantului suma de 301921,41 lei actualizată cu rata inflaţiei începând cu  09.06.2005 şi până la 
achitarea integrală a sumei. 

Pârâta a fost obligată şi la plata sumei de 15000 lei cu titlul de daune morale. 
 Instanţa a reţinut următoarele: 
 Urmare cererii formulate de către petent la 19.06.1998, în temeiul Legii nr. 9/1998 privind 
acordarea compensaţiilor pentru bunurile abandonate în Bulgaria s-a emis de către Comisia Judeţeană 
Tulcea pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 hotărârea nr. 69 din 05.07.2001 pentru compensaţii în sumă 
totală de 339.997.179 lei (vechi). 
 Prin Ordinul Cancelariei Primului Ministru nr. 1874 din 19.04.2005, s-a invalidat Hotărârea nr. 
69 din 05.07.2001 a Comisiei Judeţene Tulcea, astfel că la data de 09.06.2005 s-a emis de către 
această comisie, după reanalizarea dosarului, hotărârea nr. 967 prin care s-au acordat compensaţii în 
valoare totală de 3.012.914.150 lei. 
 Prin Ordinul nr. 2117 din 18.04.2007, Cancelaria Primului Ministru a validat Hotărârea nr. 
967/2005 a Comisiei Judeţene dar a acordat eronat compensaţii doar pentru 201.139,26 lei. 
 Prin Sentinţa civilă nr. 1339 din 9 august 2007 a Tribunalului Tulcea, rămasă irevocabilă prin 
respingerea recursului de către Curtea de Apel Constanţa, s-a stabilit că petentul are dreptul la 
compensaţii în sumă totală de 301.291, 41, astfel că s-a emis decizia nr. 254/25.02.2008 a ANRP 
vizând acordarea compensaţiilor de 301.291,41 lei pentru petent. 
 Decizia a fost comunicată petentului şi totodată i s-a adus la cunoştinţă faptul că urmează să 
primească 40% din totalul compensaţiilor, iar restul de 60% în anul următor, conform art. 38 alin. 5 
lit. c din H.G. nr. 753/1998, dar nici până în prezent petentul nu a primit suma acordată cu titlu de 
compensaţii. 
 Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/32004, orice persoană care se consideră vătămată într-
un drept al său ori într-un interes legitim de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau 
prin nesoluţionarea în termen legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ 
competente pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi 
repararea pagubei ce i-a fost cauzată. 
 Potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, se asimilează actelor administrative unilaterale şi 
refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, 
faptul de a nu răspunde solicitantului în termen legal. 
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 Instanţa a avut în vedere şi dispoziţiile art. 2 alin. 1 lit. i) din Legea nr. 554/2004, potrivit cu 
care refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere îl reprezintă exprimarea explicită cu exces de putere a 
voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane, fiind asimilată refuzului nejustificat şi nepunerea în 
executare a actului administrativ emis ca urmare a soluţionării favorabile a cererii sau, după caz, a 
plângerii prealabile. 
 Având în vedere aceste considerente, instanţa a constatat că în mod nelegal pârâta nu a 
procedat la punerea în aplicare a Deciziei nr. 254/2008 privind acordarea compensaţiilor către petent 
şi în conformitate cu art. 1 alin. 1, art. 2 alin. 2 şi art. 2 alin. 1 lit. i din Legea nr. 554/2004, a admis 
cererea reclamantului. 
 Cu privire la cererea privind plata daunelor morale s-a reţinut că aceasta este o cerere accesorie 
capătului principal, prin care se stabileşte dacă un act administrativ sau refuzul de a soluţiona o cerere 
are un caracter vătămător pentru persoana care pretinde acest lucru. 
 Numai dacă instanţa stabileşte că refuzul de a soluţiona o cerere este nejustificat atunci se 
poate antrena răspunderea pentru daune morale. 
 In cauză, se constată că de foarte mulţi ani petentul încearcă să-şi obţină un drept recunoscut 
de lege şi numai în urma promovării unor acţiuni în justiţie, iar ca urmare a hotărârilor pronunţate de 
instanţe, ANRP, la intervale foarte mari de timp, a încercat să se conformeze dispoziţiilor instanţei, 
ceea ce a făcut ca de la data formulării cererii (1998) şi până în prezent (2010), reclamantul să nu 
poată intra în posesia compensaţiilor acordate. 
  Cum refuzul de a achita petentului suma stabilită pentru compensaţii în temeiul Legii nr. 
9/1998 este nejustificat, apărarea invocată privind lipsa fondurilor băneşti neputând fi reţinută de către 
instanţă ca exoneratoare de răspundere, în condiţiile în care plata s-a tergiversat nejustificat în timp, 
instanţa a obligat pe pârâtă şi la plata daunelor morale către petent în sumă de 15.000 lei, în 
conformitate cu art. 8 din Legea nr. 554/2004 şi practica CEDO privind acordarea daunelor morale din 
cauza duratei excesive a procedurilor civile. 

Soluţia a fost atacată cu recurs de către ANRP. 
Prin motivele de recurs se arată că în mod greşit a fost admisă acţiunea întrucât plata tranşelor 

este condiţionată de alocarea unor sume  pentru plata acestora iar nealocarea  conduce la prelungirea 
perioadei  peste termenul prevăzut de art. 38 alin. 5 din HG nr. 753/1998. 

În ceea ce priveşte daunele morale, se arată că reclamantul nu a făcut dovada  prejudiciului. 
În drept se invocă art. 3041 C.pr.civ, legea nr. 9/1998, legea nr. 403/2006, HG nr. 753/1998, 

HG nr. 1277/2007, OG nr. 25/2007. 
Intimatul depune întâmpinare  prin care solicită respingerea recursului întrucât au fost alocate 

sume având ca destinaţie plata despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 9/1998, însă pârâta refuză cu rea 
credinţă executarea obligaţiilor. 

În ceea ce priveşte daunele morale, au fost expuse în termen generali prejudiciile aduse.  Legea 
a fost promulgată în urmă cu 12 ani iar în această perioadă au fost făcute numeroase demersuri pentru 
obţinerea despăgubirilor. 

Recursul a fost admis pentru următoarele considerente: 
Aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, în acţiunea având ca obiect anularea Ordinul nr. 2117 din 

18.04.2007 al  Cancelariei Primului Ministru, prin Sentinţa civilă nr. 1339 din 9 august 2007 a 
Tribunalului Tulcea, rămasă irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel 
Constanţa, s-a stabilit că petentul are dreptul la compensaţii în sumă totală de 301.291, 41lei. 

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr.XXI/19.03.2007 a statuat că „validarea 
hotărârilor comisiilor teritoriale, cu depăşirea termenului de 60 de zile prevăzut de art.7 alin.3 din 
Legea nr.9/1998, atrage actualizarea întregii sume în raport de indicele de creştere a preţurilor. 

Astfel, solicitând actualizarea sumei stabilită de către comisia judeţeană de la data emiterii 
hotărârii acesteia şi până la data validării ei (09.06.2005 – 25.02.2008), reclamantul este nemulţumit 
în realitate de suma prevăzută în ordinul de validare. Actualizarea sumei pentru această perioadă putea 
fi solicitată doar în cadrul contestaţiei împotriva ordinului nr. 2117/18.04.2007 în condiţiile şi în 
termenele prevăzute de lege. 

De asemenea, întrucât ca urmare a sentinţei civile nr. 1339 din 9 august 2007 a Tribunalului 
Tulcea, rămasă irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Constanţa, a fost emisă 
decizia nr. 254/25.02.2008, reclamantul mai avea posibilitatea să conteste această decizie tot în 
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condiţiile şi în termenele prevăzute de lege pentru a obţine actualizarea sumei între 09.06.2005 – 
25.02.2008. Întrucât nu a fost formulată o astfel de cerere, solicitarea sa de actualizare a sumei pentru 
perioada mai sus amintită este nefondată, neîncadrându-se în prevederile legii . 

În ceea ce priveşte actualizarea sumei reprezentând despăgubiri pentru perioada 25.02.2008 şi 
data acordării efective, devin aplicabile prevederile art. 8 alin. 2 din legea nr. 9/1998, potrivit cu care 
„în termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcţie de volumul 
compensaţiilor ce urmează să se acorde, prin hotărâre a Guvernului se va stabili modalitatea de 
eşalonare a acordării compensaţiilor. În cazul în care compensaţiile se plătesc în anul în care au 
fost stabilite, acestea se acordă la nivelul la care au fost validate de comisia centrală, iar în 
situaţia în care se achită în anul următor, direcţiile generale ale finanţelor publice le 
actualizează în raport cu indicele de creştere a preţurilor de consum din ultima lună pentru care a fost 
publicat de către Institutul Naţional de Statistică înaintea plăţii, faţă de luna decembrie a anului 
anterior. Eşalonarea plăţilor nu poate depăşi 2 ani consecutivi”. 

În aplicarea acestui articol, art. 38 alin. 5 şi 6  din HG nr. 753/1998 (Norme metodologice de 
aplicare a legii) prevede : 

“ Compensaţiile băneşti stabilite prin decizie de plată se achită beneficiarilor, în limita sumelor 
aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de stat, astfel: 
    a) integral, dacă cuantumul acestora nu depăşeşte 50.000 lei; 
    b) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 60% în primul an şi 40% în anul 
următor, dacă cuantumul despăgubirilor se încadrează între 50.001 lei şi 100.000 lei; 
    c) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 40% în primul an şi 60% în anul 
următor, dacă cuantumul compensaţiilor depăşeşte 100.001 lei. 

Suma achitată beneficiarilor în cea de-a doua tranşă se actualizează, potrivit prevederilor art. 5 
din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004 privind unele măsuri referitoare la funcţionarea Comisiei 
centrale şi a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 
9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940, în raport cu indicele de creştere a preţurilor de consum din ultima lună pentru care 
acest indice a fost publicat de Institutul Naţional de Statistică, faţă de luna decembrie a anului 
anterior”. 

Din interpretarea celor 2 texte rezultă că prima tranşă se achită obligatoriu în primul an de la 
validare iar cea de a 2-a tranşă în anul următor – astfel, se prevede că doar tranşa a 2-a se actualizează, 
concluzia fiind aceea că tranşa I trebuie  acordată în primul an, pentru că altfel legea ar fi prevăzut că 
tranşele se actualizează şi nu doat tranşa a II-; de asemenea, se prevede că eşalonarea nu poate depăşi 
doi ani consecutiv, concluzia fiind a aceea că plata sumei reprezentând compensaţii trebuie achitată în 
primii doi ani de la validarea hotărârii comisiei judeţene. 

 În speţă ANRP a încălcat prevederile legii neacordând compensaţiile  în primii doi ani de la 
data validării  potrivit regulii că “eşalonarea plăţilor nu poate depăşi 2 ani consecutivi”, astfel că va 
fi obligată la plata întregii sume ca urmare a depăşirii termenului legal de plată. În plus, potrivit art. 8 
alin. 2 teza I din legea nr. 9/1998 “în termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 
alin. (1), în funcţie de volumul compensaţiilor ce urmează să se acorde, prin hotărâre a Guvernului 
se va stabili modalitatea de eşalonare a acordării compensaţiilor”.Pârâta nu a făcut dovada cu o 
hotărâre de Guvern că datorită volumului compensaţiilor s-a amânat plata către reclamant în alt an 
decât cel în care a fost emisă decizia. 

În ceea ce priveşte cererea de acordare daune morale, se reţine că, în materia contenciosului 
administrativ sunt reglementate două situaţii: 

- prima situaţie, care constituie regula, este reglementată de art. 18 alin. 3 cu raportare la art. 8 
alin. 1 şi art. 11 alin. 1 şi se referă la posibilitatea ca cererea de daune să fie formulată odată cu cererea 
principală, ce poate avea ca obiect actul administrativ tipic sau asimilat, soluţia în ceea ce priveşte 
daunele depinzând de cererea principală; 

- a doua situaţie, care constituie excepţia, este prevăzută de art. 19 din legea nr. 554/2004 şi 
vizează cazul în care persoana vătămată a cerut anularea actului administativ fără a cere, în acelaşi 
timp şi despăgubiri şi formulează această cerere pe cale separată, în termen de un an de la data la care 
a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei. 
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Potrivit cererii de chemare în judecată, daunele sunt solicitate pentru întârzierea în punerea în 
executare a deciziei nr. 254/25.02.2008, cererea principală având ca obiect un act administrativ 
asimilat. În consecinţă,din punctul de vedere al legii contenciosului administrativ,  instanţa nu poate 
ţine seama de perioada scursă între data formulării cererii pentru acordarea despăgubirilor şi data 
emiterii deciziei nr. 254/25.02.2008, aceasta nefăcând obiectul acţiunii ci doar de perioada scursă între 
data emiterii deciziei nr. 254/25.02.2008  şi data formulării acţiunii, respectiv 22.04.2009. 

Dat fiind perioada scurtă de timp, pârâta a avut până la data de 22.04.2009 obligaţia de a plăti 
doar prima tranşă de 40% din valoarea compensaţiilor, dat fiind  şi suma totală  care depăşeşte 100001 
lei. În speţă nu s-a făcut dovada daunelor morale suferite în această perioadă, obligaţie care revenea 
reclamantului potrivit art. 1169 C.civ. 
 

47. Anulare act administrativ fiscal. Taxă hotelieră datorată de operatorii din turism, 
stabilită prin acte normative ce nu au fost contestate. 

 
  Art.1, art.5, art.6 din HG nr.1328/2001, cu modificările ulterioare 

  Ordinul nr.510/2002 
 

Dispoziţiile art.1 din HG nr.1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice stabileau 
că structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate şi organizare, se clasifică în funcţie de 
caracteristicile constructive, de calitatea dotărilor şi a serviciilor prestate. 

Conform art.6 din HG nr.1328/2001 criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice se 
stabileau de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, fiind emis în 
acest sens Ordinul nr.510/2002. 

Conform Ordinului nr.510/2002 emis de către Ministerul Turismului, ce conţine Normele metodologice 
privind clasificarea structurilor de primire turistice, in vigoare la data emiterii certificatului de clasificare 
turistică deţinut de către reclamantă, vilele turistice sunt definite ca fiind - ”structuri de primire turistice de 
capacitate relativ redusă, funcţionând în clădiri independente, cu arhitectură specifică, situate în staţiuni 
turistice sau în alte zone şi localităţi de interes turistic, care asigură cazarea turiştilor şi prestarea unor 
servicii specifice.” 

Potrivit art.5 din HG nr.1328/2001, în certificatul de clasificare se menţionează denumirea, tipul şi 
însemnele privind nivelul de clasificare al structurii de primire turistice, în speţă instanţa reţinând că, potrivit 
Certificatului de Clasificare al SC .V.I  SRL, reprezintă o pensiune turistică, nicidecum un motel, având ca 
obiect de activitate cazarea şi prestarea de servicii specifice , fiind clasificată la categoria 3 stele. 

Ceea ce prezintă relevanţă a constituit-o faptul că actele normative prin care s-a stabilit taxa hoteliera 
pentru Staţiunea Mamaia si Municipiul Constanta, datorată de către operatorii din turism, nu au fost 
contestate.  

Ori, în raport de această situaţie, interpretând voinţa legiuitorului, Curtea a apreciat că acesta a dorit 
să impoziteze, cu un procent identic, veniturile realizate atât de hoteluri cât şi de vile, definitoriu fiind însă, 
numărul de stele atribuit o dată cu clasificarea structurii de primire turistice. 
 

Decizia civilă nr. 12/CA/20.01.2010 
 
 Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi 
înregistrată sub nr.9912/118/11.11.2008, reclamanta SC V.I. SRL, în contradictoriu cu pârâtul 
S.P.I.T.V.B.L. Constanta, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să constate nelegalitatea 
Dispoziţiei nr.R-G 55135/25.07.2008, precum şi a Deciziei de impunere nr.G475451/30.05.2008, a 
procesului verbal de control inopinat nr.G 470276/29.05.2008.  

S-a solicitat, de asemenea, a se dispune modificarea parţială a acestor acte administrativ 
fiscale, în sensul stabilirii în sarcina reclamantei a unui contribuţii de 3%, cu titlu de taxa hotelieră. 

In motivarea acţiunii, s-a arătat de reclamantă că în perioada 27.05.2008-29.05.2008 fost 
supusă unei inspecţii fiscale, control ce a vizat stabilirea bazei de impunere pentru taxa hoteliera, 
aferentă perioadei ianuarie 2003-aprilie 2008. 

In urma acestei verificări se arată că a fost întocmit procesului verbal de control inopinat nr. G 
470276/29.05.2008, precum şi Decizia de impunere nr. G 475451/30.05.2008, stabilindu-se în sarcina 
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sa plata sumei de 8410 lei, din care 5613 lei reprezentând taxa hoteliera şi 2797 lei reprezentând 
accesorii. 

S-a mai susţinut că, împotriva deciziei de impunere emise in baza procesului verbal de control, 
reclamanta a formulat contestaţie, respinsă prin Dispoziţia R-G nr-55135/2008. 

S-a mai arătat că, actele administrativ fiscale contestate sunt nelegale, in condiţiile in care au 
catalogat activitatea desfăşurata de către reclamanta - pensiune turistica de 3 stele cu cea desfăşurată 
de un hotel de 3 stele. 

Pârâtul SPITVBL Constanta, legal citat, nu a formulat şi depus întimpinare. 
Prin Sentinţa civilă nr.275/17.03.2009 pronunţată de Tribunalul Constanţa a fost admisă în 

parte acţiunea promovata de reclamanta SC V.I. SRL, în contradictoriu cu paratul S.P.I.T.V.B.L. 
Constanta. 

 S-a dispus anularea Dispoziţiei nr.R-G 55135/25.07.2008, a Deciziei de impunere 
nr.G475451/30.05.2008 si a procesului verbal de control inopinat nr.G 470276/29.05.2008.  
 Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că, prin procesul verbal de control 
inopinat nr.G47027/29.05.2008, a fost verificată taxa hotelieră datorată de către reclamanta pentru 
perioada ianuarie 2003 - aprilie 2008. 
 În baza acestui proces verbal de control inopinat a fost emisă Decizia de impunere 
nr.G47451/30.05.2008, reţinându-se în sarcina reclamantei SC V.I. SRL o obligaţie de plata faţă de 
bugetul local al municipiului Constanta, in cuantum de 8410 lei, din care 5613 lei reprezentând debit 
si 2797 lei reprezentând accesorii.  
 Împotriva deciziei de impunere, reclamanta a formulat contestaţie, cale de atac respinsă prin 
Dispoziţia R-G nr.55135/25.07.2008. 
 Din analizarea înscrisurilor depuse, tribunalul a reţinut ca SC V.I. SRL deţine în administrare 
un imobil, situat in Constanta, având destinaţia de pensiune turistica. Aceasta pensiune a fost 
clasificata din punct de vedere al serviciilor oferite la categoria 3 stele, conform certificatului emis de 
către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor si Turismului. 

Ordinul nr.520/2002 cuprinde în anexa acestuia - nr.1.4 - condiţiile minimale, necesare şi 
obligatorii pentru clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul vilelor şi 
bungalow-urilor. Pe de alta parte, in cadrul anexei nr.1.1.a sunt cuprinse criteriile obligatorii privind 
clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotelurilor, hotelurilor 
apartament şi motelurilor. 
 Din actele contestate de către reclamanta se retine ca determinarea, ca taxa hoteliera stabilita in 
sarcina acesteia a fost de 4,5% din veniturile realizate, locaţia deţinută de către reclamanta fiind 
încadrata in grila de impozitare stabilită pentru un hotel de 3 stele. 
 Din analizarea comparata a criteriilor instituite prin Ord.nr.510/2002, tribunalul a reţinut că 
cerinţele impuse acordării clasificării unei vile turistice de 3 stele sunt apropiate celor pentru motel şi 
in nici un caz celor stabilite pentru un hoteluri de 3 stele. 

Sub acest aspect se apreciază ca netemeinică aplicarea unui taxei hoteliere aferente unui 
hoteluri de 3 stele pentru vila turistica de 3 stele, deţinută de către reclamantă.  

Instanţa a mai reţinut că, nu este în măsură să dispună si obligarea reclamantei la plata unei 
taxe hoteliere in cuantum de 3% din veniturile realizate, aceasta dispoziţie aparţinând in exclusivitate 
organelor fiscale reprezentante de către paratul SPITVBL Constanta. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul S.P.I.T.V.B.L. Constanţa, care a criticat-o 
ca fiind nelegală pentru următoarele considerente: 

- Consideră recurentul că instanţa de fond nu a interpretat în mod corect modul de stabilire al 
coeficientului taxei hoteliere stabilită prin HCLM. 

În fiecare HCLM ce a reglementat taxa hotelieră în perioada 2003-2008, coeficientul taxei a 
fost stabilit în mod diferit, în funcţie de numărul de stele al structurii de primire turistică ; hotel 1 stea 
– 3,5%, hotel 2 stele – 4%, hotel 3 stele – 4,5%, hotel 4 şi 5 stele – 5%. Astfel, în cazul în care 
structura de primire turistică este clasificată pe stele, aşa cum e reglementată în HG nr.1328/2001, ea 
se va încadra într-una din categoriile menţionate mai sus. 

Numai în situaţia în care structura de primire turistică se încadrează la categoria « campinguri 
şi moteluri » expres prevăzută în fiecare HCLM, coeficientul taxei ar fi de 3%, indiferent de numărul 
de stele de clasificare. 
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- Mai arată recurenta că instanţa de fond nu a luat în considerare însăşi declaraţiile decont 
întocmite de intimata contestatoare aflate la dosarul cauzei, prin care sumele încasate reprezentând 
taxa hotelieră este calculată şi stabilită de către contestatoare cu o cotă de 4%, 4,5% contrar 
susţinerilor acesteia potrivit cărora s-ar încadra în cota de 3%. 

Contestatoarea nu a achitat în perioada controlată, respectiv ianuarie 2003 -aprilie 2008, nici 
măcar în cotă de 3% pe care o consideră corectă. 

- De asemenea recurenta mai arată că, instanţa de fond a comparat în mod eronat criteriile de 
clasificare a vilelor turistice cu cele ale motelurilor, respectiv ale hotelurilor , reţinând că acestea sunt 
« apropiate celor pentru motel şi în nici un caz celor stabilite pentru hoteluri de 3 stele ». 

Instanţa trebuia să analizeze criteriile impuse pentru acordarea clasificării de 3 stele pentru o 
pensiune turistică cu cele impuse pentru acordarea clasificării de 3 stele pentru un motel, respectiv 
pentru un hotel. 

Aşadar, pornind de la denumirea contestatoarei « vila » raţionamentul ce a stat la baza 
convingerii intimatei ca SC V.I. SRL s-ar încadra în categoria « campinguri şi moteluri » este eronat. 

Astfel, se poate observa că, potrivit dispoziţiilor HG nr. 1328/2001, criteriile impuse pentru o 
pensiune turistică de 3 stele sunt asemănătoare hotelurilor de 3 stele, iar nu moteluri de 3 stele. 

Intimata pârâtă, legal citată, a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea 
recursului declarat de pârât ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţată de instanţa ca fiind legală şi 
temeinică.  

Consideră intimata că motivele pentru care instanţa de fond în mod corect a constatat că 
activitatea pe care o desfăşoară se poate asimila cu motelul, deoarece criteriile de clasificare ale 
motelurilor sunt mai apropiate de criteriile de clasificare ale pensiunilor şi sub nici o formă şi în nici 
un caz nu poate fi asimilată o pensiune cu hotel de 3 stele. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă şi care au fost 
încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9 Cod pr.civilă,  dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din 
Codul de procedură civilă Curtea a constatat că este fondat, pentru următoarele considerente: 

Dispoziţiile art.1 din HG nr.1328/2001 stabileau că structurile de primire turistice, indiferent 
de forma de proprietate şi organizare, se clasifică în funcţie de caracteristicile constructive, de 
calitatea dotărilor şi a serviciilor prestate. 

Conform art.6 din HG nr.1328/2001 criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice 
se stabileau de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, 
fiind emis în acest sens Ordinul nr.510/2002. 

Conform Ordinului nr.510/2002 emis de către Ministerul Turismului, ce conţine Normele 
metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, in vigoare la data emiterii 
certificatului de clasificare turistică deţinut de către reclamantă, vilele turistice sunt definite ca fiind - 
”structuri de primire turistice de capacitate relativ redusă, funcţionând în clădiri independente, cu 
arhitectură specifică, situate în staţiuni turistice sau în alte zone şi localităţi de interes turistic, care 
asigură cazarea turiştilor şi prestarea unor servicii specifice.” 

În baza procesului verbal de control inopinat, efectuat în perioada 27.05.2008 -29.05.2008 a 
fost emisă Decizia de impunere nr.G47451/30.05.2008 reţinându-se în sarcina reclamantei SC V.I. 
SRL o obligaţie de plata faţă de bugetul local al municipiului Constanta, în cuantum de 8410 lei, din 
care 5613 lei reprezentând debit si 2797 lei reprezentând accesorii.  

Determinarea sumelor de plata stabilite in sarcina reclamantei a fost făcută in baza HCLM 
Constanta nr.540/2002 - Anexa 5,  HCLM Constanta nr.480/2004-anexa 1.16, HCLM Constanta 
nr.547/2005 - anexa 1.4, HCLM Constanta nr.500/2006-anexa 1.4, HCLM Constanta nr.360/2007 - 
anexa 1.4, acte normative ce instituie taxa hoteliera pentru Staţiunea Mamaia si Municipiul 
Constanta datorata de către operatorii din turism, procentul stabilit fiind identic in fiecare an, pentru 
acelaşi tip de locaţie impozitata. 

Din probele administrate de părţi Curtea reţine că tribunalul în mod eronat a comparat criteriile 
impuse acordării clasificării unei vile turistice de 3 stele cu cele ale unui motel, reţinând că acestea 
sunt « apropiate celor pentru motel şi în nici un caz celor stabilite pentru hoteluri de 3 stele ». 

Şi aceasta pentru că, potrivit art.5 din HG nr.1328/2001, în certificatul de clasificare se 
menţionează denumirea, tipul şi însemnele privind nivelul de clasificare al structurii de primire 
turistice. Potrivit Certificatului de Clasificare al SC V.I. SRL, aceasta reprezintă o pensiune turistică, 
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nicidecum un motel, având ca obiect de activitate cazarea şi prestarea de servicii specifice, fiind 
clasificată la categoria 3 stele. 

Ceea ce prezintă relevanţă în speţa de faţă, o constituie faptul că actele normative prin care s-a 
stabilit taxa hoteliera pentru Staţiunea Mamaia si Municipiul Constanta datorată de către operatorii din 
turism, nu au fost contestate.  

Ori, în raport de această situaţie, interpretând voinţa legiuitorului, Curtea apreciază că acesta a 
dorit să impoziteze, cu un procent identic, veniturile realizate atât de hoteluri cât şi de vile, definitoriu 
fiind însă numărul de stele atribuit o dată cu clasificarea structurii de primire turistice. 

Din toate înscrisurile depuse atât de părţi nu rezultă că „pensiunea turistică” s-ar încadra în 
categoria « campinguri şi moteluri » pentru a i se putea aplica coeficientul de 3% cât a stabilit C.L. 
Constanţa, concluziile consemnate prin procesul verbal de control inopinat nr.G47027/29.05.2008 
privind taxa hotelieră datorată de către reclamanta pentru perioada ianuarie 2003-aprilie 2008 sunt 
temeinice şi legale, încadrarea reclamantei în cota de 4,5% fiind făcută potrivit actelor normative în 
vigoare. 

Pe cale de consecinţă, Curtea a apreciat că hotărârea tribunalului este nelegală, motiv pentru 
care, în temeiul art.22 din Legea nr.554/2004, raportat la art.312 din Codul de procedură civilă, a 
admis recursul şi a dispus modificarea în tot a hotărârii recurate, în sensul respingerii acţiunii 
reclamantei ca nefondată. 

 

48. Anulare act administrativ fiscal. Lipsa declaraţiei fiscale privind plata  impozitului pe 
venit  în calitate de microîntreprindere.  

 
Art.103, art.104 al.5 şi art.109 al.1 şi al.3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 

Art.8, art.22 din OG nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-
fiscală, care modifică printre altele şi Ordonanţa nr.82/1998, privind înregistrarea fiscală a 

plătitorilor de impozite şi taxe 
  Art.69 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 
 Hotărârea instanţei de fond este netemeinică şi nelegală deoarece au fost avute în vedere numai 
concluziile Raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, fără însă a fi examinate dispoziţiile art.109 al.1 
din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, conform cărora „Persoanele juridice plătitoare de impozit pe 
profit comunică operaţiunea organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, prin depunerea declaraţiei 
de menţiuni pentru persoanele juridice, asociaţiile familiale şi asociaţiile fără personalitate juridică, până la 
data de 31 ianuarie inclusiv”. 
 Cu alte cuvinte, dacă întreprinderea plătitoare de impozit pe profit se încadrează, la 31 decembrie a 
anului precedent, în condiţiile de la art.103 şi cele ale art.104 al.5 Cod fiscal, în cursul lunii ianuarie a anului 
următor poate opta pentru regimul de microîntreprindere, depunând până la 31 ianuarie declaraţia de 
menţiuni la organul fiscal teritorial. 
 În speţă, Curtea a reţinut că Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul statului pe luna 
decembrie 2002 era depusă de plătitorul de impozite SC -  plătitoare de impozit pe profit – şi abia la data de 
17.11.2003 prin cererea de menţiuni nr.9594, privind modificarea actului constitutiv se schimbă denumirea 
societăţii în SC O. SRL, societate care nu înţelege a înscrie operaţiunea în cererea de înregistrare la registrul 
comerţului, potrivit dispoziţiilor art.109 al.2 Cod fiscal. 

Astfel, potrivit textului de lege (art.109 al.2 Cod fiscal) „Persoanele juridice care se înfiinţează în 
cursul unui an fiscal înscriu operaţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului. Opţiunea este 
definitivă pentru anul fiscal respectiv”. 

În atare condiţii, în mod greşit instanţa de fond a apreciat în sensul admisibilităţii acţiunii, odată ce 
reclamanta intimată era obligată să completeze şi să depună declaraţia de menţiuni în care, să fie evidenţiate 
modificările intervenite. 

Începând cu data de 01.01.2004 sunt aplicabile prevederile art.69 din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, potrivit cărora „Modificările ulterioare ale datelor din Declaraţia de înregistrare fiscală 
trebuie aduse la cunoştinţa organului fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, 
prin completarea şi depunerea Declaraţiei de menţiuni”. 

În acest sens sunt şi dispoziţiile cuprinse în art.109, al.3 din Codul fiscal, potrivit cărora „În cazul în 
care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are 
obligaţia de a păstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fără posibilitatea 
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de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu, chiar dacă ulterior îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de la art.103”. 
 

Decizia civilă nr. 23/CA/21.01.2010 
 
 Prin acţiunea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr.366/88/20.02.2008, reclamanta 
S.C. O. S.R.L. Tulcea a chemat în judecată pe pârâţii ANAF - DGFP TULCEA, ANAF – A.F.P 
TULCEA – A.I.F  şi A.N.A.F. – AFP TULCEA – A.C.F  – SERVICIUL I.F.P.J II, solicitând ca prin 
hotărâre judecătorească să se dispună: 

- anularea Deciziei nr.76/28.11.2007 emisă de A.N.A.F. - D.G.F.P. Tulcea în soluţionarea 
contestaţiei formulate de reclamantă; 

- anularea Deciziei de impunere nr.199/19.11.2007 privind obligaţiile fiscale suplimentare de 
plată stabilite prin Raportul de inspecţie fiscală generală nr.18859/19.11.2007; 

- suspendarea Deciziei de impunere  nr.199/19.11.2007 până la soluţionarea  cauzei. 
Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că modul de stabilire şi cuantumul  

impozitului  pe profit datorat  de  S.C.”O.” S.R.L. Tulcea  pentru perioada 01.01.2004 - 31.12.2005 
este eronat şi netemeinic; raportul de inspecţie fiscală menţionează că, s-au constatat diferenţa de 
cuantum de 8027lei pentru anul 2004  şi 1754 lei  pentru anul 2005, la care s-au adăugat majorări de 
întârziere de 450 lei; totalul sumelor stabilite prin raportul de inspecţie este de 18.221 lei; în 
consecinţa raportului de inspecţie  fiscală s-a emis decizia de impunere nr.199/19.11.2007 prin care  se 
instituie în sarcina S.C.”O.” S.R.L. Tulcea obligaţia de plată a sumei totale de 21.790 lei . 

S-a mai arătat că reclamanta este microîntreprindere şi este datoare să achite impozit pe venit, 
nu impozit pe profit; reclamanta şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale în perioada 01.01.2004 - 31.12.2005 
în calitate de microîntreprindere, calculând, declarând  şi achitând impozit pe venit. 

S-a susţinut că menţiunea organelor fiscale de control cum că reclamanta nu a declarat că se 
încadrează la categoria microîntreprinderilor, ca plătitor de impozit pe venit, este nefondată deoarece, 
potrivit codului de procedură fiscală: impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate, bugetului 
consolidat se stabilesc prin declaraţia  fiscală,  iar declaraţia fiscală este asimilată  unei decizii de 
impunere. 

 În privinţa susţinerii organului fiscal, precum că reclamanta nu a depus declaraţia fiscală 
privind plata impozitului pe venit, ca microîntreprindere, se poate proceda la stabilirea din oficiu a 
obligaţiilor fiscale numai în cazul în care: a înştiinţat  contribuabilul  cu privire la depăşirea 
termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale; au trecut cel puţin 15 zile de la data înştiinţării 
contribuabilului;  pe cale de consecinţă nu s-a născut dreptul organelor fiscale de a stabili din oficiu 
alte obligaţii fiscale decât cele datorate şi achitate de către S.C. O. S.R.L. Tulcea. 

A mai precizat reclamanta că a depus la organul fiscal  competent  privind plata impozitului  
pe venit, societatea îndeplinind condiţiile legale pentru a opta pentru această variantă de impozitare; 
prin depunerea declaraţiei reclamanta a înştiinţat organele fiscale privitor la opţiunea şi plata 
impozitului pe venit datorat ca microîntreprindere. 

S-a mai arătat că, în ceea ce priveşte forma Deciziei nr.199/19.11.2007 nici aceasta nu 
corespunde concluziilor raportului de inspecţie fiscală generală;  raportul constată  existenţa unei 
obligaţii fiscale suplimentare totale de 18.221 lei  iar decizia de impunere stabileşte în sarcina 
reclamantei o obligaţie suplimentară  totală  de 21.790 lei. 

S-a subliniat că, potrivit art.63 din Codul de procedură fiscală, actele contribuabilului au forţa 
probantă recunoscută de lege, constituind probe pe baza cărora se poate proceda  la stabilirea corectă a 
bazei de impozitare; în acest sens art. 81 coroborat cu art. 84 din cod, arată că, declaraţiile fiscale ale 
contribuabilului au aceeaşi valoare juridică cu aceea a unei declaraţii de impunere şi astfel, societatea 
a declarat în mod legal faptul că, a calculat şi virat taxele datorate bugetului ca şi microîntreprindere. 

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea  acţiunii  ca  nefondată  arătând că soluţia 
dată de organul fiscal contestaţiei administrative ţine cont de următoarele aspecte: la data de 
31.12.2003 reclamanta era plătitoare de impozit pe profit conform declaraţiei înregistrată la D.G.F.P. 
Tulcea sub nr.21118/ 26.01.2004; în baza propriei declaraţii obligaţiile reprezentând impozitul datorat 
urmau să se supună regulilor stabilite pentru această categorie până când contribuabilul înţelegea să 
facă o nouă declaraţie în eventualitatea în care obligaţia putea primi o altă încadrare. 
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Cum reclamanta a solicitat înscrierea ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor 
la data de 23.09.2005, prin declaraţia de menţiuni 010 înregistrată la D.G.F.P. Tulcea sub nr. 21718/ 
23.09.2005, deşi în declaraţia 100 evidenţia că plăteşte impozit pe venit aferent perioadei 01.01.2004 - 
31.12.2005, trebuie să se supună regulii privind plata acestui impozit; în stabilirea obligaţiei de plată  
suplimentară pentru diferenţele dintre impozitul pe venit şi impozitul pe microîntreprindere contestate 
în timpul controlului s-au calculat majorări  de întârziere.  
           Prin Sentinţa civilă nr.1386 din 15 iulie 2009, Tribunalul Tulcea a admis acţiunea 
formulată de reclamanta SC O. SRL, dispunându-se anularea Deciziei nr.76/28.11.2007 emisă de 
A.N.A.F. -  D.G.F.P. Tulcea şi a Deciziei de impunere nr.199 din 19.11.2007 emisă de A.N.A.F.- 
A.F.P a Municipiului Tulcea, cu consecinţa obligării pârâtelor la plata către reclamantă a sumei de 
2.540 lei cu titlul cheltuieli de judecată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut în esenţă că, în perioada 29.10. 
2007 -15.11. 2007, organele de inspecţie fiscală au efectuat un control asupra legalităţii şi 
conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către S.C. O. 
S.R.L. Tulcea, aspectele constatate fiind evidenţiate în Raportul de inspecţie fiscală generală 
înregistrată sub nr.18859/ 19.11.2007. 
   Constatările cuprinse în Raportul de inspecţie fiscală şi în Decizia de impunere 
nr.199/19.11.2007, în care s-au evidenţiat obligaţiile fiscale  suplimentare stabilite de inspecţia fiscală, 
au făcut obiectul contestaţiei administrative depusă la D.G.F.P. Tulcea de către reclamantă, contestaţie 
ce viza suma de 21.790 lei  reprezentând impozitul pe profit stabilit suplimentar şi majorările de 
întârziere aferente. 

Prin Decizia nr.76/28.12.2007 emisă de D.G.F.P. Tulcea, a fost respinsă ca neîntemeiată 
contestaţia formulată de reclamantă. 

Potrivit concluziilor raportului de expertiză  contabilă întocmit în cauză de expert T.N. – suma 
de 21.790 lei, stabilită prin Decizia de impunere  nr.199/19.11.2007 nu este justificată. 

Expertiza contabilă a constatat că S.C. O. S.R.L. Tulcea, la data de 31.12.2003, îndeplinea 
cumulativ condiţiile pentru microîntreprindere, prevăzute de art.103 din Legea nr.571/2003, fapt 
pentru care pentru anii fiscali 2004 şi 2005 a procedat corect când a calculat, declarat şi virat 
impozitul pe venit aplicat asupra  tuturor veniturilor realizate din orice sursă, conform art.104 alin.4 
din Legea nr.571/2003. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta A.N.A.F. – D.G.F.P. TULCEA, criticând-
o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prev.de art.3041 Cod pr.civilă şi 
cu motivaţia în esenţă că, în mod greşit instanţa de fond a avut în vedere numai concluziile raportului 
de expertiză contabilă efectuat în cauză, atât timp cât, expertul  contabil omite a ţine seamă de 
disp.art.109 al.1 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal. 
 Recursul este fondat, urmând a fi admis, conform art.312 Cod pr.civilă, pentru următoarele 
considerente în esenţă, a apreciat Curtea: 
 În perioada 29.10.2007 – 15.11.2007 organele de inspecţie fiscală au efectuat un control asupra 
legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de 
către S.C. O. S.R.L. Tulcea, aspectele constatate fiind evidenţiate în Raportul de inspecţie fiscală 
generală înregistrată sub nr.18859/ 19.11.2007. 
 Toate constatările făcute prin sus-menţionatul act administrativ fiscal, au fost cuprinse şi în 
Decizia de impunere nr.199/19.11.2007, ele făcând obiectul contestaţiei administrative depusă de 
intimata reclamantă la DGFP TULCEA, contestaţie ce viza suma de 21.790 lei, reprezentând 
impozitul pe profit stabilit suplimentar şi majorările de întârziere aferente. 
 Ulterior, prin Decizia nr.76/28.12.2007, DGFP TULCEA respinge ca neîntemeiată 
contestaţia formulată de intimata reclamantă, astfel că SC O. SRL TULCEA deduce judecăţii 
prezenta cauză, în care se pronunţă hotărârea recurată. 
 Curtea apreciază că hotărârea instanţei de fond este netemeinică şi nelegală deoarece au fost 
avute în vedere numai concluziile Raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, fără însă a fi 
examinate dispoziţiile art.109 al.1 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, conform cărora 
„Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit comunică operaţiunea organelor fiscale 
teritoriale la începutul anului fiscal, prin depunerea declaraţiei de menţiuni pentru persoanele 
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juridice, asociaţiile familiale şi asociaţiile fără personalitate juridică, până la data de 31 ianuarie 
inclusiv”. 
 Cu alte cuvinte, dacă întreprinderea plătitoare de impozit pe profit se încadrează, la 31 
decembrie a anului precedent, în condiţiile de la art.103 şi cele ale art.104 al.5 Cod fiscal, în cursul 
lunii ianuarie a anului următor poate opta pentru regimul de microîntreprindere, depunând până la 
31 ianuarie declaraţia de menţiuni la organul fiscal teritorial. 
 În speţă, Curtea reţine că Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul statului pe luna 
decembrie 2002 era depusă de plătitorul de impozite SC D.I. SRL – plătitoare de impozit pe profit – şi 
abia la data de 17.11.2003 prin cererea de menţiuni nr.9594, privind modificarea actului constitutiv se 
schimbă denumirea societăţii în SC O. SRL, societate care nu înţelege a înscrie operaţiunea în 
cererea de înregistrare la registrul comerţului, potrivit dispoziţiilor art.109 al.2 Cod fiscal. 

Astfel, potrivit textului de lege (art.109 al.2 Cod fiscal) „Persoanele juridice care se 
înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu operaţiunea în cererea de înregistrare la registrul 
comerţului. Opţiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv”. 

În atare condiţii, în mod greşit instanţa de fond a apreciat în sensul admisibilităţii acţiunii, 
odată ce reclamanta intimată era obligată să completeze şi să depună declaraţia de menţiuni în 
care, să fie evidenţiate modificările intervenite. 

Curtea reţine că, concluziile raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, nu pot fi avute 
în vedere deoarece, făcându-se vorbire despre „vectorul fiscal” introdus prin Ordonanţa nr.36/2003 
privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, care modifică printre altele şi 
Ordonanţa nr.82/1998, privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, s-au omis 
aspecte care sunt esenţiale, şi anume: 

La art.22 din OG nr.36/2003 se prevede: 
„(1) Ministerul Finanţelor Publice organizează evidenţa plătitorilor de impozite şi taxe, care 

conţin: 
a) date de identificare; 
b) categoriile de obligaţii de plată către bugetul de stat datorate potrivit legii, denumite în 

continuare vector fiscal; 
c) alte informaţii necesare administrării impozitelor şi taxelor. 
(2) Datele prevăzute la al.1 se completează pe baza informaţiilor comunicate de contribuabili 

în declaraţiile de înregistrare şi în declaraţiile de menţiuni”. 
 Art.8 prevede că modificările intervenite în datele declarate de către plătitorii de impozite şi 
taxe, care au obligaţia înregistrării fiscale prin depunerea declaraţiei şi înregistrarea fiscală, se 
comunică organelor fiscale de către aceştia prin completarea şi depunerea unei declaraţii de menţiuni, 
conform procedurii stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. 
 (2) Declaraţiile de menţiuni se depun în termen de 15 zile de la data producerii modificărilor. 
 Pe de altă parte, expertul invocă prevederile OMFP nr.1103/2003 privind procedura de 
completare a vectorului fiscal şi de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în 
vectorul fiscal, reţinând iniţializarea bazei de date privind vectorul fiscal ca făcându-se prin preluarea 
informaţiilor din Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul statului pe luna decembrie 2002 
depusă de plătitorul de impozite şi taxe ori, astfel cum sus s-a expus, la data de 17.11.2003 actul 
constitutiv al intimatei reclamante a determinat schimbarea denumirii acesteia, situaţie de fapt urmare 
căreia, în evidenţa MFP nu s-au produs modificări prin depunerea vreunei declaraţii. 
 Cu alte cuvinte, vectorul fiscal al plătitorilor de impozite şi taxe aflaţi în evidenţa MFP la data 
de 31.12.2002 şi care nu s-au radiat până la data de 30.06.2003 se completează pe baza informaţiilor 
din „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” completată şi depusă de plătitorii de 
impozite şi taxe pentru luna decembrie 2002. 
 Contribuabilii pentru care vectorul fiscal se completează potrivit cu regulile sus-expuse, se 
consideră luaţi în evidenţă cu obligaţii de declarare şi plată astfel constituite, începând cu data de 
01.01.2003, iar, în cazul nedepunerii declaraţiei de menţiuni prevăzute de lege, datele înscrise în 
vectorul fiscal rămân definitive în ceea ce priveşte procedura completării iniţiale a vectorului 
fiscal. 
 Potrivit textelor de lege sus-enunţate şi comentate, modificările ulterioare intervenite în datele 
privind vectorul fiscal declarate de plătitorii de impozite şi taxe, se comunică DGFP judeţene de către 
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plătitorul acestora, astfel încât, Curtea reţine că, la data de 01.01.2003 intimata reclamantă nu 
putea fi notificată, ea fiind cea care avea obligaţia depunerii Declaraţiei de menţiuni, în care 
erau necesare a fi evidenţiate modificările intervenite – trecerea de la plătitor de impozit pe profit, 
la impozit pe venit microîntreprindere, începând cu anul fiscal 2004. 
 Că situaţia ce trebuie reţinută este aceasta, o dovedeşte împrejurarea că,  începând cu data de 
01.01.2004, sunt aplicabile prevederile art.69 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, potrivit cărora „Modificările ulterioare ale datelor din Declaraţia de înregistrare fiscală 
trebuie aduse la cunoştinţa organului fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii 
acestora, prin completarea şi depunerea Declaraţiei de menţiuni”. 
 Curtea reţine că intimata reclamantă a solicitat înregistrarea ca plătitor de impozit pe venitul 
microîntrepriderilor, prin Declaraţia de menţiuni 010, înregistrată la DGFP Tulcea – AFP Tulcea 
sub nr.21718/23.09.2005, începând cu data de 01.09.2005. 
 În atare situaţie, aplicând prevederile art.104 al.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului 
reglementat de prezentul titlu, începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile prev.de 
art.103 şi dacă nu au fost plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor, este de necontestat că 
intimata reclamantă a devenit astfel de plătitor începând cu data de 01.01.2006. 
 În acest sens sunt şi dispoziţiile cuprinse în art.109, alin.3 din Codul fiscal potrivit cărora „În 
cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, 
microîntreprinderea are obligaţia de a păstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare 
pentru care a optat, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile 
prezentului titlu, chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile prevăzute de la art.103”. 
 În concluzie, Curtea având în vedere că legea prevede termenul până la care se poate exprima 
opţiunea de plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor, prin depunerea Declaraţiei de 
menţiuni, iar intimata reclamantă nu a procedat corect când a calculat, declarat şi virat impozitul pe 
venitul microîntreprinderilor pentru anii 2004 şi 2005, apreciază că, organele fiscale au determinat 
prin actele de control a căror anulare se solicită, în mod legal şi temeinic profitul impozabil şi 
impozitul pe profit, astfel încât, suma de 21.790 lei stabilită prin Decizia de impunere 199/19.11.2007 
este datorată de către intimată. 
 În atare condiţii, admiţând recursul conform art.312 Cod pr.civilă, Curtea a dispus modificarea 
în tot a hotărârii recurate, în sensul respingerii acţiunii ca nefondată. 

 

49. Anulare act administrativ emis de o autoritate publică. Nelegalitatea  angajării 
personalului cu atribuţii privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţia 
persoanelor prin convenţii civile de prestări servicii.  

 
  Art.39 lit.”d”, art.40 alin.1 şi alin.2, art.41 alin.1 şi alin.3, al.5 şi alin.6 din  

                     Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,  
valorilor şi protecţia persoanelor 

 
Instanţa a fost investită cu soluţionarea unei acţiuni având ca obiect anularea actelor de control 

întocmite de o autoritate publică, urmare controlului efectuat la un punct de lucru, cu obiectiv angajarea 
personalului - convenţii civile de prestări servicii - cu atribuţii privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor 
. 
 În conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor „Persoanele care urmează să îndeplinească atribuţii de pază sau protecţie, 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:” între care, la lit.d, legiuitorul a consfinţit „să fie 
atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi”. 
 Soluţia instanţei de fond a fost apreciată ca nelegală deoarece, potrivit art.40 al.1 din lege, 
„Angajarea personalului cu atribuţii de pază sau gardă de corp se face pe baza atestatului eliberat de Poliţie, 
a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, a certificatului de cazier judiciar şi, după 
caz, a avizului Poliţiei pentru port-armă”, ca de altfel şi dispoziţia expresă cuprinsă în art.40 al.2 din Legea 
nr.333/2003, potrivit cu care „Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului profesional prevăzut la al.1 
persoanele care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”. 
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 Cu alte cuvinte, legiuitorul vorbeşte de angajare şi nu de o activitate de prestare servicii, stabileşte 
modul în care se face această angajare, precum şi excepţiile de la regulă, astfel încât, neîndeplinirea atestării 
profesionale şi totuşi angajarea acelor persoane în baza unor convenţii civile de prestări servicii, este 
nelegală. 
 În sprijinul acestor reţineri sunt şi dispoziţiile art.41 al.1 din Legea nr.333/2003, potrivit cărora 
atestarea personalului pentru executarea activităţilor de pază, a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă 
de corp, se face după obţinerea avizului din partea organului de poliţie şi absolvirea unor cursuri de calificare 
cu durata de 90 de zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Română – Serviciul de protecţie şi pază, 
Corpurile gardienilor publici sau societăţile specialitate de pază şi protecţie, precum şi alte persoane juridice 
care au înscris în obiectul de activitate această prestaţie, avizate de Ministerul de Interne. 
 Legiuitorul a statuat tehnica potrivit căreia, după susţinerea examenului de obţinere a certificatului de 
absolvire a cursului de calificare profesională, absolventului i se eliberează, potrivit art.41 al.3 din Legea 
nr.333/2003 de către I.G.P.R atestatul în baza căruia poate exercita profesia de agent de pază sau gardă de 
corp, pentru ca, potrivit al.5 al aceluiaşi articol, să se fi statuat ca acest personal să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art.39 şi în termen de 30 de zile de la data solicitării, să primească avizarea de către unitatea de 
poliţie competentă teritorial, la cererea conducătorului unităţii care a organizat cursurile de calificare sau a 
angajatorului, potrivit al.6 al art.41. 
 Nerespectarea dispoziţiilor legale sus-citate, determină concluzia potrivit căreia, în mod legal şi 
temeinic autoritatea publică a procedat la întocmirea actului administrativ a cărui anulare s-a solicitat, şi 
astfel acţiunea dedusă judecăţii este nefondată şi pe cale de consecinţă, trebuie respinsă. 

 
Decizia civilă nr. 181/CA/18.03.2010 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr.1066/88/22 mai 2009, 

reclamanta S.C. C.G.S. S.R.L., a solicitat în temeiul art.8 cu referire la art.14 din Legea nr.554/2004, 
anularea punctelor 1 şi 2 din anexa nr.2 la procesul verbal de control nr.36000753 din 07.05.2009 
întocmit de pârâtul I.T.M. TULCEA şi suspendarea executării actului administrativ atacat, până la 
soluţionarea cauzei. 

  Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că, la data de 29.04.2009, un inspector 
din cadrul ITM Tulcea s-a prezentat la punctul de lucru din oraşul Babadag, unde a efectuat un 
control în baza reclamaţiilor primite de la numiţii I.M şi I.F.  

 Deşi în data de 06.05.2009 s-au prezentat la sediul I.T.M inspectorului care a efectuat 
controlul toate documentele solicitate prin înştiinţarea nr.1/29.04.2009, iar în data de 07.05.2009 
administratorul societăţii reclamante s-a prezentat personal pentru a lua la cunoştinţă despre 
conţinutul procesului verbal de control şi a celui de constatare şi sancţionare a contravenţiei, 
inspectorul de muncă a refuzat să îi comunice actele solicitate. 

  În urma refuzului nejustificat al inspectorului de a comunica actele solicitate, reclamanta, prin 
administrator, s-a adresat cu cererea înregistrată la data de 07.05.2009 sub nr.4304 conducerii I.T.M 
însă, şi urmare acestui demers, nu i-au fost comunicate actele. 
 A mai arătat reclamanta că inspectorul care a efectuat controlul a săvârşit şi unele abuzuri, 
respectiv a întrerupt comunicaţia între dispecerat şi computer, perturbând în mod grav activitatea pe 
care societatea o desfăşoară, s-a folosit de aparatura din dispecerat şi a conectat o multifuncţională la 
o sursă de alimentare prin întreruperea alimentării computerului, şi cu care a făcut copii xerox de pe 
documentul găsit în dispecerat, fără acordul conducerii societăţii reclamante şi fără să încheie un 
proces verbal de ridicare de documente. 

            Referitor la numiţii I.M şi I.F , aceştia au desfăşurat activitate în firmă în baza unor convenţii 
civile, nu fără forme legale, aşa cum a reţinut inspectorul de muncă, iar în baza convenţiilor civile 
persoana juridică a virat lunar către bugetul de stat impozitul de 16%, precum şi C.A.S.S. către 
C.J.A.S – bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru toată perioada lucrată de aceştia în firmă. 

            Se mai arată că, în condiţiile în care prevederile art.942 şi următoarele din Codul civil nu sunt 
abrogate, privitoare la convenţii, iar numiţii au consimţit prin semnarea convenţiilor civile, să 
desfăşoare activitate în aceste condiţii, convenţia reprezentând legea părţilor, consideră reclamanta 
că măsura dispusă de organul de control de a întocmi retroactiv contracte de muncă pe acea 
perioadă, este nelegală. 

          Cele două persoane nu au desfăşurat activitate fără nici o formă legală, iar angajatorul nu a 
eludat nici o dispoziţie legală, a achitat către bugetul de stat cota de contribuţie pe care o datorau 
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angajaţii (6% din totalul de 16%), iar mai mult, soţia numitului I.M a beneficiat în luna ianuarie de 
spitalizare gratuită în baza sumelor virate de angajator cu această destinaţie (C.A.S.S.).  
          A mai arătat reclamanta că la soluţia temporară de perfectare a convenţiei civile pe o perioadă 
determinată s-a recurs pentru a nu încălca o altă normă juridică prevăzută de art.40 (1) din Legea 
nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 
modificările şi completările ulterioare şi art.19 din Hotărârea nr.1010 din 25 iunie 2004 pentru 
aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art.69 din Legea nr.333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 
 Articolul 22 din Legea nr. 33/2003 prevede următoarea obligaţie pentru conducătorii 
societăţilor specializate de pază: „(1) Conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie sunt 
obligaţi să asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii în organizarea şi 
funcţionarea acestei forme de pază, în angajarea, pregătirea şi controlul personalului, portul 
uniformei şi al însemnelor distincte, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi apărare 
individuală, conform legii”. 

              Faptul că numiţii nu au prezentat conducerii persoanei juridice documentele necesare 
demarării procedurii de avizare de către organele de poliţie, prin neprezentarea fişei medicale de 
medicina muncii, nu se poate imputa persoanei juridice, care nu a făcut altceva decât să găsească o 
modalitate de mijloc pentru a nu încălca nici prevederile legii ce guvernează activitatea comercială 
pe care o desfăşura şi nici prevederile codului muncii. 

            Ulterior, prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei, reclamanta a solicitat că prin 
hotărârea ce se va pronunţa să se dispună numai anularea în parte a procesului verbal de control 
pct. 1 şi 2. 

Prin sentinţa civilă nr.1998 din 22 octombrie 2009, Tribunalul Tulcea a admis acţiunea 
în contencios administrativ având ca obiect anulare act administrativ, introdusă de reclamanta S.C. 
C.G.S SRL, a anulat, în parte, pct.1 şi 2 din Anexa nr.2 cuprinzând măsurile obligatorii dispuse 
ca urmare a neconformităţilor faţă de prevederile legale - relaţii de muncă, Anexa la procesul 
verbal de control nr. 36000753/07.05.2009 seria TL nr.36000753 întocmit de I.T.M Tulcea, ca 
nelegală. 

  Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul Tulcea a reţinut în esenţă că, urmare 
controlului efectuat la punctul de lucru Babadag al S.C. C.G.S  S.R.L. de către un inspector din 
cadrul I.T.M. Tulcea la datele de 29.04.2009 şi 07.05.2009, a fost încheiat procesul verbal de control 
nr.36000753/07.05.2009, seria T.L. nr.36000753, controlul efectuându-se în baza prevederilor 
art.(1) din Legea nr.108/1999 şi H.G.nr.767/1999, vizând modul cum se respectă prevederile 
legislaţiei în vigoare în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii şi la relaţiilor de muncă. 

           În nota de constatare ce constituie Anexa nr.1 a procesului verbal de control, la punctul 3, 
inspectorul de muncă a reţinut că, în cadrul societăţii reclamante, au desfăşurat activitate numiţii I.M 
în perioada 2 decembrie 2008 - 16.04.2009 şi I.F în perioada 2 decembrie 2008 - 10.04.2009, pentru 
care angajatorul nu a încheiat contract individual de muncă potrivit art.16 alin. 1 din Legea 
nr.53/2003, modificată şi completată. 

           În anexa nr.2 la procesul verbal de control, inspectorul de muncă a stabilit la punctul nr.1 ca 
măsură obligatorie, pentru societatea reclamantă, să încheie contracte de muncă pentru numiţii I.M 
şi I.F, care vor fi înregistrate la I.T.M. Tulcea, punctul de lucru Babadag pentru perioada lucrată, în 
cadrul societăţii, iar la punctul nr.2  din aceeaşi anexă 2 a stabilit ca măsură obligatorie să 
întocmească dovezi de calculare a drepturilor salariale, precum şi declaraţiile fiscale privind 
stabilirea comisionului I.T.M. pentru perioada lucrată în cadrul societăţii a numiţilor I.M şi I.F., 
respectiv decembrie 2008 - aprilie 2009. 

Instanţa de fond a reţinut că cele două măsuri stabilite de instituţia pârâtă la pct.1 şi 2 din 
anexa nr.2 la procesul verbal de control nr.36000753/ 07.05.2009 sunt nelegale, deoarece: 
 Societatea reclamantă a încheiat cu numiţii I.M şi I.F convenţiile civile nr.24 şi 25, ambele 
din 1 decembrie 2008, de prestări servicii, obiectul convenţiilor constând în activitatea ce urma să 
fie prestată de către cele două persoane fizice, respectiv, supraveghere prin patrulare şi intervenţie la 
obiectivele pentru care persoana juridică are încheiate contracte de monitorizare. 

             În conformitate cu prevederile art.39 lit.d din Legea nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, persoana care urmează să 
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îndeplinească activităţi de pază sau protecţie trebuie să îndeplinească condiţia de a fi atestată 
profesional, potrivit prevederilor prezentei legi . 
 Potrivit art.40 alin.(1) din Legea nr.333/2003 „Angajarea personalului cu atribuţii de 
pază sau gardă de corp se face pe baza atestatului eliberat de poliţie, a certificatului de absolvire a 
cursului de calificare profesională, a certificatului de cazier judiciar şi, după caz, a avizului poliţiei 
pentru portarmă” iar potrivit alin.(2) din aceeaşi lege „sunt exceptate de la obligaţia obţinerii 
certificatului profesional prevăzut la alin. (1) persoanele care fac dovada că provin din sistemul de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”. 

            Potrivit art.41 alin.(1) şi (2) din acelaşi act normativ, „angajarea personalului cu atribuţii 
de pază sau gardă de corp se face pe baza atestatului eliberat de poliţie, a certificatului de 
absolvire a cursului de calificare profesională, a certificatului de cazier judiciar şi, după caz, a 
avizului poliţiei pentru port armă. 

             Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului profesional prevăzut la alin. (1) 
persoanele care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa 
naţională”. 
            Potrivit art.41 alin.(1) din acelaşi act normativ, atestarea personalului pentru executarea 
activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă de corp, se face după obţinerea 
avizului din partea organelor de poliţie şi absolvirea unor cursuri de calificare, cu durata minimă de 
90 de zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Română, Serviciul de Protecţie şi Pază, corpurile 
gardienilor publici sau societăţile specializate de pază şi protecţie, precum şi de alte persoane 
juridice care au înscris în obiectul de activitate această prestaţie, avizate de Ministerul de Interne. 

            În speţă, reţine instanţa de fond a nu se fi făcut dovada că cele două persoane, I.M şi I.F, 
îndeplineau toate condiţiile prevăzute de art.40 din Legea nr.333/2003 pentru a li se încheia 
contractul de muncă cu obiectul de activitate, aşa cum rezultă din convenţiile civile încheiate de 
reclamantă cu aceştia. 

            Pentru aceste considerente, s-a admis acţiunea şi s-a anulat în parte, respectiv pct. 1 şi 2 din 
anexa nr.2 cuprinzând măsurile obligatorii dispuse ca urmare a neconformităţilor faţă de prevederile 
legale – relaţii de muncă, Anexa la procesul-verbal de control nr.3600075 3 /07.05.2009, seria TL 
nr.36000753  întocmit de I.T.M Tulcea, ca nelegală 

 Împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs pârâtul I.T.M TULCEA, criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

- în mod greşit instanţa de fond, pronunţând hotărârea, nu a avut în vedere că, în conformitate cu 
prevederile art.39 din Legea nr.333/2003, persoana ce urma să îndeplinească atribuţiuni de 
pază sau protecţie, trebuia să fie atestată profesional, potrivit acestei legi, după absolvirea unor 
cursuri de calificare cu durată minimă de 90 zile, contra cost şi după susţinerea examenului şi 
obţinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională şi ulterior, a 
atestatului avizat de unitatea de poliţie competentă teritorial; 

- în mod nelegal instanţa de fond nu a avut în vedere că legiuitorul face referire în conţinutul 
legii sus-citate „de angajare nu de o activitate de prestare servicii”, în speţă fiind necesar a se 
avea în vedere dispoziţiile Codului muncii. 
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerilor părţilor şi probatoriului 

administrat, Curtea a apreciat în sensul admiterii recursului, conform art.312 Cod pr.civilă, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 
 Instanţa a fost investită cu soluţionarea unei acţiuni având ca obiect anularea actelor de control 
întocmite de recurenta ITM, urmare controlului efectuat la punctul de lucru Babadag al intimatei SC 
C.G.S  SRL, de către un inspector al său, la datele de 29.04.2009 şi 07.05.2009, prilej cu care s-a 
încheiat procesul verbal de control a cărui anulare parţială se solicită nr.36000753/07.05.2009 seria 
TL 36000753. 
 Curtea reţine că controlul s-a efectuat în baza reclamaţiilor primite de recurentă din partea a 
două persoane ce au prestat activitate în cadrul societăţii intimate, respectiv numiţii: I.M în perioada 2 
decembrie 2008 – 16.04.2009 şi I.F în perioada 2 decembrie 2008 – 10.04.2009, fără a li se fi încheiat 
contract individual de muncă, ci în baza a două convenţii civile de prestări servicii nr.24 şi 25, ambele 
din data de 01 decembrie 2008. 
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 În atare condiţii, apreciază Curtea că, în mod greşit, instanţa de fond, după examinarea situaţiei 
de fapt, a apreciat că cele două măsuri stabilite de recurenta ITM la punctele 1 şi 2 din Anexa nr.2 a 
procesului verbal de control sunt nelegale, pentru că nu s-a făcut dovada împrejurării că acele 
persoane îndeplineau toate condiţiile prevăzute de art.40 din Legea nr.333/2003 pentru a li se încheia 
contracte de muncă cu obiect de activitate aşa cum rezultă din convenţiile civile încheiate de 
reclamantă cu aceştia. 
 Astfel, în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, „Persoanele care urmează să 
îndeplinească atribuţii de pază sau protecţie, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii:” între care, la lit.d, legiuitorul a consfinţit „să fie atestat profesional, potrivit prevederilor 
prezentei legi”. 
 S-a pierdut din vedere de către instanţa de fond că, potrivit art.40 al.1 din lege, „Angajarea 
personalului cu atribuţii de pază sau gardă de corp, se face pe baza atestatului eliberat de Poliţie, a 
certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, a certificatului de cazier judiciar şi, 
după caz, a avizului Poliţiei pentru port-armă”, ca de altfel şi dispoziţia expresă cuprinsă în art.40 
al.2 din Legea nr.333/2003 potrivit cu care „Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului 
profesional prevăzut la al.1 persoanele care fac dovada că provin din sistemul de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională”. 
 Cu alte cuvinte, legiuitorul vorbeşte de angajare şi nu de o activitate de prestare servicii, 
stabileşte modul în care se face această angajare, precum şi excepţiile de la regulă, astfel încât 
neîndeplinirea atestării profesionale şi, totuşi, angajarea acelor persoane în baza unor convenţii civile 
de prestări servicii, nu face dovada reţinerilor instanţei privind considerentele pentru care a admis 
acţiunea introdusă de intimată. 
 Pe de altă parte, Curtea reţine că, potrivit art.41 al.1 din Legea nr.333/2003, atestarea 
personalului pentru executarea activităţilor de pază, a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă de 
corp se face după obţinerea avizului din partea organului de poliţie şi absolvirea unor cursuri de 
calificare cu durata de 90 de zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Română – Serviciul de 
protecţie şi pază, Corpurile gardienilor publici sau societăţile specialitate de pază şi protecţie, precum 
şi alte persoane juridice care au înscris în obiectul de activitate această prestaţie, avizate de Ministerul 
de Interne. 
 După susţinerea examenului de obţinere a certificatului de absolvire a cursului de calificare 
profesională, absolventului i se eliberează, potrivit art.41 al.3 din Legea nr.333/2003 de către 
I.G.P.R atestatul în baza căruia poate exercita profesia de agent de pază sau gardă de corp, pentru ca, 
potrivit al.5 al aceluiaşi articol, să se fi statuat ca acest personal să îndeplinească condiţiile prevăzute 
la art.39 şi în termen de 30 de zile de la data solicitării să primească avizarea de către unitatea de 
poliţie competentă teritorial, la cererea conducătorului unităţii care a organizat cursurile de calificare 
sau a angajatorului, potrivit al.6 al art.41. 
 Reţine Curtea că, în speţă sunt aplicabile şi dispoziţiile art.19 din HG nr.1010/2004 ce se 
coroborează pe deplin cu dispoziţiile art.41 alineatele sus-citate din Legea nr.333/2003. 
 Aşa fiind, este de necontestat că activitatea înscrisă în convenţiile civile a celor două persoane, 
respectiv: „supraveghere (prin patrulare) şi intervenţie la obiectivele pentru care persoana juridică 
are încheiate contracte de monitorizare” se poate realiza numai prin angajarea personalului cu 
atribuţii de pază sau gardă de corp, ce se face în baza atestatului eliberat de Poliţie, a 
certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, precum şi a avizului organului 
competent, cu depunerea tuturor celorlalte documente necesare şi prin încheierea unui contract 
individual de muncă şi nicidecum prin contract de prestări servicii, astfel cum a reţinut instanţa 
de fond şi a susţinut intimata. 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, admiţând recursul conform art.312 Cod pr.civilă, 
Curtea a modificat în tot hotărârea recurată, în sensul că, a respins acţiunea, ca nefondată. 

 
 



 161

50. Anulare act administrativ emis de o autoritate publică. Revocarea actelor 
administrative, a căror anulare se solicită, de către autoritatea publică. 

 
   Art.21 şi art.52 din Constituţia republicată 

   Art.7 al.1 din Legea nr.554/2004 cu modificările  
şi completările ulterioare 

 
Este cunoscut că revocarea reprezintă operaţiunea juridică prin care organul emitent al unui act 

administrativ sau organul ierarhic superior desfiinţează acel act, ştiut fiind că, atunci când revocarea este 
pronunţată de organul emitent, ea mai este numită şi retractare. 
 Revocarea reprezintă, deci, un caz particular al nulităţii, dar, în acelaşi timp, şi o regulă, un principiu 
fundamental al regimului juridic al actelor administrative, ce rezultă din art.21 şi art.52 din Constituţia 
republicată, cât şi din dispoziţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, care menţine 
caracterul obligatoriu al procedurii prealabile. 
 Astfel, potrivit art.7 al.1 din Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare „Înainte de a 
se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept 
al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, trebuie să solicite autorităţii publice 
emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
actului, revocarea , în tot sau în parte a acestuia”. 
 Prin această procedură prealabilă, legiuitorul a fundamentat dreptul administraţiei de a reveni 
oricând asupra actului emis. 
 Principiul revocabilităţii actelor administrative apare ca un efect firesc al trăsăturilor administraţiei 
publice, al raţiunii însăşi de a fi a actelor administrative, în condiţiile în care, structura organizaţională a 
administraţiei publice se bazează pe anumite reguli, între care şi subordonarea ierarhic administrativă şi 
astfel, revocarea actelor administrative apare ca fiind o regulă, un principiul al structurii funcţionale a 
administraţiei publice. 
 În doctrina recentă, se susţine că, revocabilitatea actului administrativ este un principiu general al 
activităţii autorităţilor administraţiei publice care, îşi găseşte aplicabilitatea datorită dinamicii activităţii 
administraţiei publice, iar principiul revocării actelor administrative a devenit o constantă a dreptului public 
românesc. 

Este totuşi necesar a se reţine că, spre deosebire de actele administrative normative care sunt 
întotdeauna şi oricând revocabile, actele administrative individuale sunt, în principiu, revocabile, cu mai multe 
categorii de excepţii, printre care se regăsesc şi actele administrative care au intrat în circuitul civil şi care au 
produs efecte juridice, situaţie în care nu ne regăsim în speţa reţinută, întrucât aceste acte administrative 
contestate de recurent, nu au produs efecte juridice. 

 
Decizia civilă nr. 106/CA/18.02.2010 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr.937/88/ 14.05.2009, 

reclamantul S.V. a chemat în judecată pe pârâţii C.L AL COM.M., judeţ TULCEA şi PRIMĂRIA 
COM.M. prin PRIMAR, pentru ca prin hotărâre judecătorească să se dispună:  

- anularea Hotărârii nr.21/31.03.2009 emisă de C.L al comunei M., judeţ Tulcea;   
- anularea Dispoziţiei nr.153 din 7 aprilie 2009 emisă de Primarul com. M. 
- reîncadrarea reclamantului pe aceeaşi funcţie şi acelaşi grad în cadrul Primăriei M., începând 

cu 10 mai 2009; 
- repunerea reclamantului în situaţia anterioară emiterii Dispoziţiei nr.153/2009; 
- obligarea pârâţilor la plata sumei de 1500 Euro cu titlu de prejudiciu moral.  

 Motivând acţiunea, reclamantul învederează în esenţă că, prin Hotărârea nr.21/31.03.2009, s-
a aprobat organigrama şi statul de funcţii şi planul de ocupare pentru funcţiile publice în aparatul de 
specialitate propriu, prin care se desfiinţează Serviciul Public de Asistenţă Socială, iar în baza acestei 
hotărâri s-a emis Dispoziţia nr. 153/07.04.2009 de către Primarul comunei M., judeţ Tulcea, prin care 
s-a dispus încetarea raporturilor de serviciu şi eliberarea sa din funcţia publică de referent. 

Consideră reclamantul că, au fost încălcate prevederile art.31 din Legea nr.47/2006 ce 
reglementează înfiinţarea serviciilor sociale, art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 pentru că un 
consilier local avea un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii; art.107 şi art.100 alin. 4 din 
Legea nr. 188/1999 întrucât planul de ocupare a funcţiilor publice nu a fost transmis şi nu a fost avizat 
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de către A.N.F.P , neaplicându-se nici regulile privind redistribuirea funcţionarilor publici; art.65 alin. 
2 şi art.74 alin. 1 din Codul Muncii pentru că nu s-au precizat motivele care determină concedierea şi 
această măsură nu are o cauză reală şi serioasă; art.10 din Legea nr.54/2003 pentru că, până la 1 
ianuarie 2009, a îndeplinit funcţia de organizator al grupei sindicale din cadrul Primăriei M. 

Prin întâmpinare, pârâţii precizează că actele administrative contestate au fost revocate, fiind 
anexate şi înscrisuri în acest sens, dar şi state de salarii, foi de vărsământ şi chitanţe relative la salariul 
neîncasat. 

La termenul de judecată din 7 august 2009, reclamantul a învederat că insistă în judecarea 
cererii, cu toate capetele de cerere formulate. 

Prin Sentinţa civilă nr.1687 din 14.08.2009, Tribunalul Tulcea a respins acţiunea ca 
nefondată, cu toate capetele de cerere.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă că, prin Hotărârea nr. 21 
din 31 martie 2009 a C.L com. M., judeţ Tulcea, s-a aprobat organigrama, statul cu funcţii şi planul de 
ocupare pentru funcţiile publice în structurile Administraţiei Publice Locale şi serviciile din 
subordinea acestora, conform anexelor 1, 2 şi 3, decizându-se ca începând cu luna aprilie 2009, 
Hotărârea C.L nr.28/30 aprilie 2008 să îşi înceteze aplicabilitatea. 

In baza Hotărârii nr.21/2009 s-a emis de către Primarul com. M., Dispoziţia nr.153/07.04.2009 
prin care s-a stabilit încetarea raporturilor de serviciu, prin eliberarea din funcţia publică de referent, 
clasa a III-a treapta I, a reclamantului S.V., referent cu atribuţii pe probleme de autoritate tutelară şi 
asistenţă socială, fixându-se un termen de preaviz de 30 zile de la comunicarea dispoziţiei, înlăuntrul 
căruia funcţionarul public să predea lucrările şi bunurile încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor 
de serviciu. 

Reţine instanţa de fond că reclamantul a solicitat ambelor instituţii pârâte revocarea actelor 
administrative emise, însă s-a apreciat că, acestea sunt conforme dispoziţiilor legale, şi astfel 
reclamantul şi-a încetat efectiv activitatea la data de 10.05.2009, potrivit menţiunilor din carnetul de 
muncă. 

Ulterior, în cursul procesului, s-a probat că, prin Hotărârea C.L. com. M. nr.63/04.06.2009, s-a 
revocat Hotărârea nr.21/2009, Hotărârea nr.48 din 22 mai 2009 privind aprobarea Planului de ocupare 
pentru funcţiile publice pentru anul 2009, şi Hotărârea nr.49/22.05.2009 privind reorganizarea 
Serviciului Public de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară. 

Drept consecinţă, prin Dispoziţia nr.192/09.06.2009, Primarul Com. M. decide şi revocarea 
Dispoziţiei nr.153/07.04.2009, cu reintegrarea funcţionarului public – reclamantul S.V. – pe funcţia 
publică deţinută şi plata drepturilor salariale de care ar fi beneficiat, dispoziţie care să devină 
executorie la data comunicării. 

Conform registrului de corespondenţă, instituţia emitentă a realizat comunicarea în aceeaşi zi. 
In aceste condiţii, reţine instanţa de fond că, deşi reclamantul a insistat în verificarea legalităţii 

acestora, prin revocare, actele administrative în discuţie nu mai există, efectele lor au fost înlăturate, 
aşa încât nu se mai poate proceda la o analiză a împrejurărilor de fapt şi de drept ce au impus luarea 
măsurii contestate. 

In acest context, instanţa de fond arată că, Legea nr.554/2004 permite revocarea propriului act 
administrativ (art. 7), cu excepţia situaţiei în care a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice, 
însă, în cazul dat, cât timp Dispoziţia nr. 192/09.06.2009 nu a fost constatată nelegală, nu se poate 
considera că cele două acte administrative atacate există. 

Drept urmare, reţine instanţa de fond, întrucât s-a dispus şi reintegrarea funcţionarului public 
pe funcţia deţinută, capetele de cerere vizând anularea Hotărârii nr.21/2009 a Dispoziţiei nr.153/2009 
şi reintegrarea au rămas fără obiect, fiind respinse ca atare. 

Relativ la drepturile salariale, s-a constatat că, pentru intervalul 10 mai 2009/10 iunie 2009, în 
aplicarea prevederilor Dispoziţiei nr.192/09.06.2009, Primarul com.M. a încercat plata sumelor 
datorate, însă, conform consemnărilor din statele de salarii anexate, s-a refuzat încasarea de către 
reclamant. 

In cazul de faţă, instituţia pârâtă nu poate fi obligată la plată, pentru că nu este incident un 
refuz al acesteia în ceea ce priveşte achitarea drepturilor salariale cuvenite funcţionarului public, 
pentru intervalul menţionat, de numai o lună, ci, dimpotrivă, după cum s-a învederat, s-a încercat 
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plata, însă reclamantul a refuzat încasarea, putându-se discuta chiar de un abuz de drept în aceste 
condiţii. 

De altfel, înscrisurile anexate au relevat şi că, începând cu 10 iunie 2009, când s-a produs 
reîncadrarea, reclamantul nu s-a prezentat nici la serviciu, fiind declanşată cercetarea disciplinară. 

Reţine Tribunalul Tulcea că, pentru daunele morale solicitate, reclamantul nu a produs un 
probatoriu care să evidenţieze impactul pe care măsura dispusă l-a avut asupra sa, suferinţa încercată 
sau alte asemenea aspecte care să permită cuantificarea unui atare prejudiciu care, în lipsa unor 
minime elemente dovedite, nu poate fi considerat produs. 

Astfel, capetele de cerere relative la plata unor despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate 
şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, şi respectiv plata de daune morale au 
fost respinse ca neîntemeiate. 

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs reclamantul S.V., criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, fără indicarea temeiului de drept aplicabil recursului, cu 
următoarea motivaţie, în esenţă: 

- instanţa de fond nu a ţinut seama de împrejurarea că hotărârea a cărei anulare s-a solicitat a 
fost emisă cu încălcarea prevederilor art.31 din Legea nr.47/2006, art.26 al.1 din Legea 
nr.215/2001, art.23 al.5, art.100 al.4 şi art.107 din Legea nr.188/1999; 

- se arată că, în baza Hotărârii nr.21/31.03.2009, a fost emisă Dispoziţia nr.153/07.04.2009 
privind încetarea raporturilor de serviciu ale recurentului, prin eliberarea din funcţia publică 
ocupată, cu încălcarea prevederilor art.104 din Legea nr.188/1999 republicată, precum şi ale 
art.10, art.65 al.2, art.74 al.1, şi art.223 al.2 din Legea nr.53 – Codul Muncii, aspecte de care 
instanţa de fond nu a ţinut cont; 

- instanţa de fond nu a avut în vedere că actele a căror anulare s-a solicitat au intrat în circuitul 
civil şi au produs efecte juridice, astfel că autoritatea emitentă nu mai putea reveni asupra 
hotărârii luate, invocându-se excepţia de la principiul revocabilităţii actelor administrative 
individuale cu indicarea prevederilor art.1 al.6 din Legea nr.554/2004. 
Prin cererea suplimentară depusă la dosar la data de 14.12.2009, recurentul a înţeles a 

invoca excepţia de nelegalitate în conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.554/2004 a Hotărârii 
C.L. nr. 21 din 31.03.2009, în raport cu HCL nr.63 din 04.06.2009, de revocare a celei dintâi, şi a 
Dispoziţiei nr.153 din 07.04.2009, în raport cu Dispoziţia nr.192 din 09.06.2009 de revocare a celei 
dintâi. 

Prin întâmpinare, pârâţii au solicitat respingerea recursului ca nefondat şi lipsit de obiect, cu 
motivaţia în esenţă că, potrivit art.7 din Legea nr. 554/2004 li se permitea revocarea propriului act 
administrativ, cu excepţia cazului în care acesta a intrat în circuitul civil însă, în speţă, Dispoziţia 
nr.192/09.06.2009 nu a fost constatată nelegală. 

Faţă de împrejurarea că, primarul com.M. a încercat plata sumelor datorate pentru perioada 10 
mai 2009 – 10 iunie 2009, în aplicarea prev. Dispoziţiei nr.192/09.06.2009 se arată că, în mod legal şi 
temeinic, instanţa de fond a procedat la respingerea capătului de cerere privind acordarea drepturilor 
salariale, ca de altfel şi a daunelor morale pentru care nu au fost produse dovezi în sensul art.1169 Cod 
civil. 

Prin Note scrise depuse la dosar de recurent, la data de 11.02.2010, se arată în esenţă că, la 
data de 10.05.2009, Dispoziţia nr.153/07.04.2009 şi HCL nr.21/07.04.2009 au produs efecte juridice 
prin punerea în aplicare a acestora, respectiv prin închiderea cărţii de muncă a recurentului şi bararea 
poziţiei din condica de prezenţă din dreptul menţiunii „Numele recurentului”, ca de altfel şi prin 
depunerea dosarului nr.370100901238728.05.2009 la AJOFM TULCEA pentru a beneficia de ajutor 
de şomaj în baza Legii nr.76/2001. 

Se învederează de către recurent că Dispoziţia nr.196/09.06.2009 este lovită de nulitate 
absolută, dat fiind excepţia de la principiul revocabilităţii actelor administrative individuale. 

Face recurentul precizarea că Primăria nu a solicitat ANFP în perioada de preaviz, lista 
funcţiilor vacante şi, mai mult, acestei instituţii nu i-a fost comunicată Dispoziţia 
nr.153/07.04.2009, în vederea redistribuirii recurentului în conformitate cu prevederile art.104 din 
Legea nr.188/1999. 

Prin Concluzii scrise, pârâţii solicită respingerea recursului ca nefondat, cu motivaţia în 
esenţă că, în speţă, nu poate fi avută în vedere excepţia de la principiul revocabilităţii actelor 
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administrative, recurentul făcând o confuzie între nulitatea actului administrativ şi revocabilitatea, 
care este o specie a nulităţii. 

Excepţia de nelegalitate privind cele două acte administrative este necesar a fi respinsă ca 
lipsită de obiect, deoarece vizează două acte administrative care nu şi-au produs efecte juridice, au 
fost revocate, iar situaţia pe care o reglementau nu mai există, astfel că nu se poate aprecia asupra 
legalităţii ori nelegalităţii acestora. 

Examinând criticile aduse hotărârii pronunţate de instanţa de fond, prin coroborare cu 
probatoriul administrat în cauză, Curtea dispune respingerea recursului ca nefondat, în 
conformitate cu dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Sub aspectul situaţiei de fapt, Curtea reţine că, prin Hotărârea C.L.al Com.M. nr.21 din 
31.03.2009, s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii şi Planul de ocupare pentru Funcţiile publice 
în structurile Administraţiei publice locale şi serviciile din subordinea acestora, conform Anexelor 
nr.1,2 şi 3. 

Prin aceeaşi hotărâre s-a dispus ca, începând cu luna aprilie 2009, să îşi înceteze aplicabilitatea 
HCL nr.28/30.04.2008, pentru ca în baza acesteia, să se fi emis de către Primarul Com.M. Dispoziţia 
nr.153/07.04.2009, prin care s-a stabilit încetarea raporturilor de serviciu, prin eliberarea din 
funcţia publică de referent, clasa a III-a, treapta I, a recurentului S.V. ce îndeplinea calitatea de 
referent cu atribuţii pe probleme de autoritate tutelară şi asistenţă socială. 

În contextul dat, s-a fixat un termen de preaviz de 30 zile de la comunicarea dispoziţiei, 
înlăuntrul căruia funcţionarul public urma a preda lucrurile şi bunurile încredinţate, în vederea 
exercitării atribuţiunilor de serviciu. 

Curtea reţine că recurentul a încetat efectiv activitatea la data de 10.05.2009, potrivit 
menţiunilor din carnetul de muncă, chiar dacă a solicitat ambelor instituţii intimate revocarea actelor 
administrative emise. 

Ulterior, C.L. al Com.M. emite Hotărârea nr.63/04.06.2009, prin care înţelege a revoca HCL 
nr.21/31.03.2009 privind aprobarea Organigramei a statului de funcţii şi Planului de ocupare 
pentru funcţii publice din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2009, precum şi 
revocarea HCL nr.48/22.05.2009 privind aprobarea Planului de ocupare pentru Funcţiile publice 
pentru anul 2009 şi HCL nr.49/22.05.2009 privind reorganizarea Serviciului public de Asistenţă 
socială şi autoritate tutelară. 

Ca şi consecinţă a măsurii sus-expuse, primarul comunei, în temeiul prevederilor art.63 al.5 
lit.”e”, cu referire la art.68 al.1 şi art.115 al.1 lit.”a” din Legea nr.215/2001 republicată, privind 
administraţia publică locală, emite Dispoziţia nr.192/09.06.2009 prin care revocă Dispoziţia 
nr.153/07.04.2009, cu menţiunea reintegrării funcţionarului public S.V. pe funcţia publică 
deţinută, cu plata drepturilor salariale de care ar fi beneficiat, dispoziţia devenind executorie 
începând cu data comunicării sale către recurent. 

Reţine Curtea că respectiva comunicare a sus-menţionatei decizii, conform registrului de 
corespondenţă, s-a făcut de către instituţia emitentă în aceeaşi zi, astfel că, deşi recurentul insistă în 
verificarea legalităţii HCL nr.21/2009 şi a Dispoziţiei nr.153/2009, aceste acte administrative nu mai 
există, efectele lor fiind înlăturate de însăşi emitentul acestora. 
 Este cunoscut că revocarea reprezintă operaţiunea juridică prin care organul emitent al unui 
act administrativ sau organul ierarhic superior desfiinţează acel act, ştiut fiind că, atunci când 
revocarea este pronunţată de organul emitent ea mai este numită şi retractare. 
 Revocarea reprezintă, deci, un caz particular al nulităţii, dar, în acelaşi timp, şi o regulă, un 
principiu fundamental al regimului juridic al actelor administrative, ce rezultă din art.21 şi art.52 din 
Constituţia republicată, cât şi din dispoziţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, 
care menţine caracterul obligatoriu al procedurii prealabile. 
 Astfel, potrivit art.7 al.1 din Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare „ 
Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră 
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, trebuie 
să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în 
termen de 30 de zile de la comunicarea actului, revocarea, în tot sau în parte a acestuia”. 
 Prin această procedură prealabilă, legiuitorul a fundamentat dreptul administraţiei de a 
reveni oricând asupra actului emis. 
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 Principiul revocabilităţii actelor administrative apare ca un efect firesc al trăsăturilor 
administraţiei publice, al raţiunii însăşi de a fi a actelor administrative, în condiţiile în care structura 
organizaţională a administraţiei publice se bazează pe anumite reguli, între care şi subordonarea 
ierarhic administrativă şi, astfel, revocarea actelor administrative apare ca fiind o regulă, un 
principiu al structurii funcţionale a administraţiei publice. 
 În doctrina recentă, se susţine că revocabilitatea actului administrativ este un principiu 
general al activităţii autorităţilor administraţiei publice care îşi găseşte aplicabilitatea datorită 
dinamicii activităţii administraţiei publice, iar principiul revocării actelor administrative a devenit o 
constantă a dreptului public românesc. 
 Curtea reţine că, în mod legal şi temeinic în ce priveşte condiţiile în care trebuie dispusă 
revocarea, autoritatea publică emitentă a dispus asupra revocării actelor emise prin acte cu aceeaşi 
forţă juridică cu cea a actului revocat, respectând procedura emiterii, astfel că susţinerile 
recurentului sub acest aspect sunt nefondate, urmând a fi înlăturate. 
 Spre deosebire de actele administrative normative care sunt întotdeauna şi oricând 
revocabile, actele administrative individuale sunt, în principiu, revocabile, cu mai multe categorii 
de excepţii , printre care se regăsesc şi actele administrative care au intrat în circuitul civil şi care au 
produs efecte juridice, situaţie în care nu ne regăsim întrucât aceste acte administrative contestate 
de recurent, nu au produs efecte juridice. 
 Susţinerile recurentului privind verificarea actelor administrative sub aspectul legalităţii lor, nu 
pot fi primite de instanţă atât timp cât acestea nu mai există, fiind revocate, instanţa nemaiavând 
posibilitatea constatării nulităţii actului administrativ, recurentul făcând practic o confuzie între 
nulitatea actului administrativ şi irevocabilitatea sa, care este o specie a nulităţii. 
 În acest context, Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a dispus asupra 
respingerii ca rămasă fără obiect a capetelor de cerere din acţiune privind anularea HCL nr.21/2009, 
emisă de intimata Consiliul Local Murighiol, precum şi a Dispoziţiei nr.153/2009 emisă de intimatul 
Primarul Comunei Murighiol, cu consecinţa reîncadrării recurentului pe aceeaşi funcţie şi grad, odată 
ce cele două acte administrative au fost revocate/retractate de însăşi autoritatea emitentă. 
 Atât timp cât, prin Dispoziţia nr.192/09.06.2009 se revocă Dispoziţia nr.153/07.04.2009, cu 
menţiunea reintegrării funcţionarului public S.V. pe funcţia publică deţinută, cu plata 
drepturilor salariale de care ar fi beneficiat, Curtea apreciază că, în  mod legal şi temeinic, instanţa 
de fond a dispus respingerea capătului de cerere din acţiune privind plata de despăgubiri egale cu 
drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, ca 
nefondat, precum şi a capătului de cerere privind plata de daune morale ca nefondat, în speţă nefiind 
incident un refuz al autorităţii în ceea ce priveşte achitarea drepturilor salariale, iar pentru 
daune neproducându-se dovezi în sensul art.1169 Cod civil sub aspectul impactului negativ al 
măsurii. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru reformarea hotărârii 
recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea a respins recursul, ca nefondat. 

 

51. Comunicare informaţii interes public. Legitimare procesuală – calitate procesuală 
pasivă. Principiul rolului activ al judecătorului. 

 
   Art.129 alin.1 - alin.5 Cod pr.civilă 

 
 Raportul de drept procesual nu se poate lega valabil decât între titularii dreptului ce rezultă din 
raportul de drept material dedus judecăţii. 
 Prin calitate procesuală se înţelege interesul îndreptăţit al unei persoane de a cere concursul justiţiei, 
ce izvorăşte din încălcarea unui drept propriu sau dintr-un raport – recunoscut de lege – de conexitate cu acel 
drept. 
 Împrejurările de fapt şi de drept pe care reclamantul le afirmă în cererea de chemare în judecată şi 
care ar constitui conţinutul calităţii procesuale, sunt numai ipotetice, căci instanţa de judecată urmează să 
stabilească, pe baza probelor ce va administra în proces, dacă sunt reale sau nu. 
 Principiul rolului activ al judecătorului se manifestă în fapt, în următoarele aspecte principale: 



 166

- dă calificare exactă cererii, în funcţie de conţinutul său, iar nu în funcţie de denumirea dată de parte, 
ştiut fiind că, potrivit art.84 Cod pr.civilă cererea de chemare în judecată sau pentru exercitarea unei 
căi de atac este valabil făcută chiar dacă poartă o denumire greşită; 

- judecătorul conduce desfăşurarea procesului civil, veghind la respectarea dispoziţiilor legale; 
- judecătorul poate invoca din oficiu încălcarea normelor imperative; 
- în condiţiile art.129 al.2 Cod pr.civilă, judecătorul va pune în vedere părţilor drepturile şi obligaţiile 

ce le revin în calitatea lor din proces şi stăruie, în toate fazele procesuale, pentru soluţionarea 
amiabilă a cauzei; 

- judecătorul este în drept să ceară părţilor să prezinte explicaţii cu privire la situaţia de fapt şi 
motivarea în drept (art.129 al.4 Cod pr.civilă ; 

- judecătorii au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală 
privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, sens în 
care pot ordona administrare de probe considerate necesare, chiar dacă părţile se împotrivesc 
(art.129 al.5 Cod pr.civilă). 

 
Decizia civilă nr. 13/CA/20.01.2010 

 
           Prin cererea formulată la data de 22.12.2008 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - 
Secţia de contencios administrativ şi fiscal sub nr.11384/118/2008, reclamanta D.E. a solicitat 
obligarea pârâtei Primaria Municipiului Constanţa prin Primar la comunicarea informaţiilor de interes 
public solicitate, respectiv:  

- extras din procesul verbal al şedinţei C.A. al RA C.U Constanţa din data de 10.02.1995, prin 
care s-a admis procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.4/10.02.1995 privind blocul de 
locuinţe TAV3, situat în Constanţa, act încheiat între RA C.U Constanţa şi COM CM Constanţa; 

- extras din Hotărârea C.A. al RA C.U Constanta, urmare a şedinţei din data de 10.02.1995, 
din care să rezulte măsurile stabilite pentru finalizarea construcţiei blocului de locuinţe TAV3, 
conform HG nr.273/14.06.1994 şi Legii nr.50/1991, precum şi lista aprobată privind persoanele care 
au fost remunerate ca fiind membri în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, conform PV 
nr.4/10.02.1995.  

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, la data de 11.10.2008, a formulat o cerere către 
pârâtă pentru comunicarea de informaţii, respectiv - extras din procesul verbal al şedinţei C.A  al RA 
C.U Constanţa, precum şi extras din Hotărârea CA al RA C.U Constanţa, urmare a şedinţei din data de 
10.02.1995, din care să rezulte măsurile stabilite pentru finalizarea construcţiei blocului de locuinţe 
TAV3, precum şi lista aprobată privind persoanele care au fost remunerate ca membrii în comisia de 
recepţie la terminarea lucrărilor, conform PV nr.4/10.02.1995, însă, în termenul legal, pârâta nu a dat 
curs solicitării făcute de către reclamantă. 

 S-a mai susţinut că, la data de 15.11.2008, reclamanta a formulat o reclamaţie administrativă, 
însă nici acest demers nu a avut vreun rezultat. 

La termenul de judecată din data de 24.02.2009, reclamanta şi-a precizat acţiunea în sensul 
soluţionării cauzei în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Constanţa, prin Primar. 

Instanţa, la termenul de judecată din data de 07.04.2009, a pus în discuţia părţilor excepţia 
lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiul Constanţa, prin Primar, iar prin Sentinţa civilă 
nr.395/14.04.2008 a admis excepţia invocată din oficiu şi a respins acţiunea precizată ca fiind 
promovată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. 

A fost obligată reclamanta la plata către pârât a sumei de 595 lei reprezentând cheltuieli 
de judecată - onorariu avocat. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că, legitimarea procesuală presupune 
justificarea dreptului sau a obligaţiei unei persoane de a participa ca parte în cadrul procesului civil, 
respectiv îndreptăţirea persoanei de a reclama în justiţie, cât şi obligaţia unei persoane de a răspunde 
faţă de pretenţiile ridicate împotriva sa. 

Calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi cel 
obligat în acelaşi raport juridic, deci calitatea procesual pasivă trebuie să coincidă cu calitatea de 
titular al dreptului dedus judecăţii. 
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În cauză, s-a solicitat instanţei a dispune obligarea pârâtului la comunicarea informaţiilor de 
interes public solicitate, respectiv a extrasului din procesul verbal al şedinţei C.A al RA C.U 
Constanţa din data de 10.02.1995, precum şi a extrasului din Hotărârea CA al RA C.U Constanţa, 
urmare a şedinţei din data de 10.02.1995.  

Având în vedere că relaţiile solicitate sunt aferente activităţii desfăşurate de către RA C.U 
Constanţa, entitate cu personalitate juridică distinctă de cea a chematului în judecată, instanţa a admis 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiul Constanţa şi, pe cale de consecinţă, a 
dispus respingerea acţiunii precizate ca fiind promovată împotriva unei persoane lipsite de calitate 
procesuală pasivă.  

A motivat instanţa că a avut în vedere şi faptul că, pârâtul Municipiul Constanţa, prin Primar, 
nu este nici emitentul actelor solicitate de către reclamantă şi nici depozitarul acestora, pentru a fi în 
măsură a proceda la comunicarea celor solicitate. 
 Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs reclamanta D.E., care a criticat soluţia 
instanţei de fond, ca fiind nelegală şi netemeinică. 

A susţinut recurenta că, a formulat la data de 11.10.2008 o cerere către pârâtă pentru 
comunicare de informaţii, respectiv extras din procesul verbal al şedinţei C.A al RA C.U Constanţa 
din data de 10.02.1995 şi Extras din Hotărârea C.A al RA C.U Constanţa, urmarea şedinţei din 
10.02.1995, însă nu a primit răspuns în termenul legal. Drept urmare, la data de 15.11.2008 a formulat 
reclamaţie administrativă, respectând procedurile prevăzute de Legea nr. 544/2001, însă fără a primi 
vreun răspuns.  

Aceste demersuri sunt consemnate de instanţa de fond în cuprinsul hotărârii şi care puteau fi 
considerate suficiente pentru a fi apreciate drept încălcări ale prevederilor Legii nr.544/2001, a 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 a regulamentului de organizare şi funcţionare 
pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanţa.  

În opinia recurentei, argumentul instanţei de fond în sensul că a promovat acţiune împotriva 
unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă este greşită.  

Intimatul pârât, prin apărătorul ales, a solicitat respingerea recursului declarat de reclamantă ca 
nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea a constatat că recursul este fondat, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 
         Astfel, reclamanta D.E. a chemat iniţial în judecată în calitate de pârâtă pe Primăria Municipiului 
Constanţa, solicitând comunicarea informaţiilor de interes public referitoare la procesul verbal al 
şedinţei C.A al RA C.U Constanţa din data de 10.02.1995, prin care s-a admis procesul verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor nr.4/10.02.1995 privind blocul de locuinţe TAV3, situat în Constanţa, 
act încheiat între RA C.U Constanţa şi COM CM Constanţa şi cu privire la Hotărârea C.A al RA C.U 
Constanţa, urmare a şedinţei din data de 10.02.1995, din care să rezulte măsurile stabilite pentru 
finalizarea construcţiei blocului de locuinţe TAV3. 

          Faţă de excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei invocată de către instanţă din 
oficiu, reclamanta a precizat cadrul procesual în sensul indicării ca pârât a Municipiului Constanţa 
prin Primar. 

          Instanţa de fond a considerat că, persoana astfel indicată nu are calitate procesuală pasivă 
deoarece relaţiile solicitate sunt aferente activităţii desfăşurate de către RA C.U Constanţa, iar 
Municipiul Constanţa, prin Primar, nu este nici emitentul actelor solicitate de către reclamantă şi nici 
depozitarul acestora. 

          Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că, reclamanta s-a adresat cu cererea privind 
comunicarea informaţiilor de interes public Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul 
Primăriei Constanţa, iar reclamaţia administrativă a fost adresată Primarului Municipiului Constanţa.  

Cererea a fost formulată conform indicaţiilor primite prin adresa nr.134594/8.10.2007 emisă 
de Direcţia Tehnică Achiziţii din cadrul aceleiaşi Primării prin care se arată că arhiva preluată de la 
RA C.U., care ar putea conţine datele solicitate de reclamantă, au fost predate Direcţiei Administraţiei 
Publice Locale. 
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          Prin urmare, în virtutea rolului său activ, instanţa de fond avea posibilitatea de a clarifica şi 
de a stabili cadrul procesual impus de Legea nr.544/2001, astfel încât, în conformitate cu disp. 
art.129 alin.5 Cod de procedură civilă, să prevină orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, 
pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotarari temeinice 
şi legale.  

          Ori, pe de o parte, instanţa a apreciat că Primăria Constanţa nu are capacitate de folosinţă, chiar 
dacă art.42 alin.2 Cod de procedură civilă stabileşte că “Asociaţiile sau societăţile care nu au 
personalitate juridică pot sta în judecată ca pârâte, dacă au organe proprii de conducere.”, ceea ce 
înseamnă că legea recunoaşte dreptul de a sta în judecată în calitate de pârât şi acelor entităţi care nu 
au capacitate de folosinţă dar care au organe de conducere proprii. 

           Pe de altă parte, instanţa a considerat că, Municipiul Constanţa, prin Primar, nu justifică 
legitimitate procesuală pasivă, fără a arăta, în condiţiile concrete în care reclamanta s-a adresat cu o 
cerere întemeiată pe Legea nr.544/2001 unei direcţii din cadrul Primăriei Constanţa, care era 
autoritatea publică ţinută să răspundă în justiţie, în calitate de pârâtă. 

          Pentru considerentele expuse, apreciind că în mod greşit instanţa a soluţionat cauza fără a intra 
în cercetarea fondului, s-a admis recursul în baza art.312 alin.1 şi 5 Cod de procedură civilă şi s-a 
dispus casarea hotărârii cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

     

52. Constatare nulitate absolută contract ipotecă. Radiere înscriere drept de ipotecă şi a 
interdicţiei de înstrăinare din evidenţele OCPI. 
  

Decizia civilă nr. 1761/COM/29.09.2010 
Dosar nr. 8521.1/118/2007 

 
La data de 03.10.2008 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa acţiunea formulată de 

reclamanta Cabinet Individual de Insolvenţă P.M. - în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. 
R.S.S. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta M.B. BUCUREŞTI  prin care s-a solicitat constatarea 
nulităţii absolute a contractelor de ipotecă nr. 19.254/2007 şi 40.479/2007, radierea înscrierii dreptului 
de ipotecă şi a interdicţiei de înstrăinare instituite în favoarea pârâtei din evidenţele Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate imobiliară Constanţa – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa.  

În motivarea acţiunii s-a arătat că, prin sentinţa comercială nr. 6282/com/06.12.2007, rămasă 
irevocabilă, s-a dispus admiterea acţiunii formulată de reclamanta Cabinet Individual de Insolvenţă 
P.M. - în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. R.S.S. S.R.L. în contradictoriu cu pârâtele 
S.C. R.S.S. S.R.L. şi S.C. T.B. S.R.L., şi anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între 
cele doua pârâte cu privire la terenul în suprafaţă de 5.000 mp şi construcţii amplasate pe acest teren 
situat în Constanţa, str. C., judeţul Constanţa. Pe cale de consecinţă, arată reclamanta, urmare anulării 
actului iniţial, se impune şi anularea contractelor de ipotecă instituite în favoarea pârâtei M.B. 
BUCUREŞTI asupra acestui imobil, conform principiului de drept resolutio jure dantis, resolvitur 
jure accipientis. Mai arată reclamanta că, pentru valabilitatea ipotecii, se impune ca cel care o 
constituie să fie proprietarul imobilului, condiţie neîmplinită în cauză urmare anulării contractului de 
vânzare - cumpărare. 

Totodată, pârâta M.B. S.A. a formulat acţiune oblică (indirectă sau subrogatorie ) prin care a 
solicitat introducerea în calitate de pârâtă a S.C. T.B. S.R.L., obligarea acesteia la restituirea în 
patrimoniul debitoarei  S.C. T.B. S.R.L. a sumei reprezentând preţul plătit pentru imobil şi 
transformarea creanţei ipotecare instituite în favoarea băncii în drept de gaj asupra sumei reprezentând 
preţul vânzării. Se arată în motivarea acţiunii oblice că, prin hotărârea judecătorească prin care s-a 
dispus anularea contractului de vânzare – cumpărare, nu s-a prevăzut şi repunerea părţilor în situaţia 
anterioară, astfel încât se impune restituirea preţului vânzării în patrimoniul vânzătoarei S.C. R.S.S. 
S.R.L. şi implicit instituirea dreptului de gaj asupra acestei sume în favoarea M.B. S.A. urmare 
subrogaţiei reale. 



 169

La data de 03.12.2009, reclamanta Cabinet Individual de Insolvenţă P.M. - în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului S.C. R.S.S. S.R.L. a înţeles să lărgească cadrul procesual, prin 
solicitarea introducerii în cauză şi a pârâtei S.C. T.B. S.R.L.  

Prin sentinţa civilă nr.2121/COM/2010 Tribunalul Constanţa – Secţia comercială a respins ca  
nefondată acţiunea principală formulată de lichidatorul judiciar al S.C. R.S.S. S.R.L. dar şi acţiunea 
obligă formulată de pârâta M.B. S.A. Bucureşti în contradictoriu cu  reclamanta şi pârâta S.C. T.B. 
S.R.L. 

S-a reţinut că la momentul încheierii contractului de ipotecă autentificat sub nr. 
151/28.06.2007,  debitoarea S.C. T.B. S.R.L. era proprietara imobilului situat în mun. Constanţa, str. 
C., asupra căruia, în mod valabil, a fost instituit dreptul de ipotecă.  

Ulterior, prin sentinţa comercială nr. 6282/com/06.12.2007 s-a dispus anularea contractului de 
vânzare - cumpărare nr. 4620/19.09.2005, prin care S.C. R.S.S. S.R.L. a vândut către S.C. T.B. S.R.L. 
respectivul imobil. 

Potrivit principiului resoluto ioure dantis, resolvitur ius accipientis,  anularea actului juridic 
iniţial are drept urmare şi desfiinţarea actului juridic subsecvent. Însă, de la acest principiu, doctrina 
juridică a admis existenţa excepţiilor în care, actul subsecvent este menţinut, deşi aflat în strânsă 
legătură cu actul juridic iniţial, anulat. Aceste excepţii au la bază principiul ocrotirii bunei - credinţe a 
terţului din actul subsecvent. 
            Instanţa a apreciat  că pârâta M.B. S.A.  se situează în poziţia unui terţ de bună – credinţă, care 
nu cunoştea şi nu trebuia să cunoască faptul că transferul iniţial de proprietate dintre vânzătoarea S.C. 
R.S.S. S.R.L. şi cumpărătoarea S.C. T.B. S.R.L.  urma să fie anulat, la momentul încheierii 
contractelor de împrumut şi de ipotecă, S.C. T.B. S.R.L. având calitatea de proprietar a bunului asupra 
căruia s-a instituit dreptul de ipotecă.  

A apreciat prima instanţă că se impune menţinerea contractului de ipotecă, dreptul de ipotecă 
urmărind bunul imobil şi nu persoana proprietarului, bun care în prezent s-a reîntors în proprietatea 
S.C. R.S.S. S.R.L. aflată în stare de insolvenţă. 

Având în vedere dezlegarea dată acţiunii principale, instanţa a dispus respingerea acţiunii 
oblice.  

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs lichidatorul judiciar al debitoarei 
SC  R.S.S. SRL pentru motivele: 

Cu privire la calitatea de subdobânditor de bună credinţă, conferită de instanţa de fond  
intimatei M.B. solicită a se contata că a fost în mod greşit şi nelegal conferită, pentru  motivele: 
  La  data de 04.04.2007 intimata M.B. a încheiat cu SC T.B. SRL un Acord de împrumut, 
pentru suma de 2.000.000 ron. 
 SC T.B. SRL a garantat acest  împrumut cu un teren în suprafaţă de 5.000 mp, deţinut de către 
acesta în proprietate conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4620/19.09.2005 
(prin care debitoarea SC R.S.S. SRL a vândut SC T.B. SRL teren în suprafaţă de 5.000 mp. şi 
construcţii amplasate pe acest teren situat în Constanţa, str. C., în incinta SC P. SA Constanţa), la 
preţul de 10 RON (100.000 lei vechi). 
 Intimata M.B. a avut şi are calitatea de  creditor  ipotecar, fiind instituită, în favoarea acesteia, 
dreptul de ipotecă asupra imobilului teren în suprafaţă de 5.000 mp şi construcţii amplasate pe acest 
teren situat în Constanţa, str. C. 
 Desfiinţarea  titlului  de proprietate aparţinând  SC T.B. SRL, pe baza căruia a fost instituită 
ipoteca în favoarea M.B. atrage stingerea  ipotecii iar prima instanţă  era obligată să constate această 
situaţie juridică. 
 Pentru valabilitatea ipotecii este necesar ca cel care o constituie să fie  proprietarul actual al 
bunului ipotecat, ori la verificarea documentaţiei împrumutatului, creditoarea M.B. putea  să observe 
faptul că titlul de proprietate al terenului pe care a instituit ipoteca este susceptibil de anulare prin 
prisma faptului că în ambele societăţi d-na B.E. figura acţionar majoritar şi administrator precum şi 
preţul derizoriu cu care terenul a fost achiziţionat. 
 Patrimoniul SC R.S.S. SRL nu s-a mărit fără justă cauză, cum afirmă pârâta, ci i-a revenit un 
bun care a fost în mod fraudulos transferat la SC T.B. SRL. 
 În acest context nu se poate menţine un drept de garanţie în favoarea M.B. şi nici nu se poate 
ca  instanţa să acorde, prin această acţiune „suma prin care a fost plătit preţul imobilului în contractul 
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de vânzare-cumpărare cu nr. 4620/19.09.2005, prin care debitoarea SC R.S.S. SRL a înstrăinat către 
SC T.B. SRL terenul în suprafaţă de 5000 mp şi construcţiile amplasate pe acest teren situat în 
Constanţa, str. C., judeţul Constanţa …”, deoarece această chestiune a fost deja tranşată în mod 
irevocabil prin sentinţa nr. 6282/com/06.12.2007 unde instanţa a anulat Contractul de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. 4620/19.09.2005. 
 Mai mult decât atât,în  situaţia de faţă, pârâta M.B. are un drept de regres împotriva SC T.B. 
SRL, căreia i-a acordat împrumutul, drept pe care şi l-a folosit, deoarece s-a înscris la masa credală a 
SC T.B. SRL, cu suma menţionată în contractul de împrumut. 
 SC T.B. SRL a fost notificată de către recurentă cu privire la neînscrierea acestei măsuri, astfel 
că a acceptat neînscrierea la masa credală. 

Intimata M.B. SA a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului în principal ca 
nefondat iar în subsidiar să se admită acţiunea oblică şi să se restituie patrimoniului SC T.B. S.R.L. de 
către  vânzătoarea falită a sumelor cu care s-au plătit preţul imobilului; urmare a subrogaţiei reale să 
se dispună individualizarea sumelor restituite şi afectarea lor de o garanţie reală mobiliară în favoarea 
Băncii. 

Analizând criticile aduse Curtea va reţine că acestea sunt nefondate pentru considerentele: 
 M.B. (România) SA a încheiat la data de 04.04.2007 cu debitorul SC T.B. SRL acordul de 
împrumut FA 2807/04.04.2007 pentru o facilitate de credit în valoare de 2.000.000 lei, credit garantat  
prin  ipoteca de rang întâi şi doi constituită în favoarea Băncii asupra imobilului în suprafaţă de 5.000 
mp situat în Constanţa, str. C., judeţul Constanţa, aflat în  proprietatea Împrumutatului SC T.B. SRL, 
în baza contractelor de ipotecă nr. 151/28.06.2007 şi 1862/04.04.2007 intabulate în evidenţele de 
Carte Funciară.  
 Titlul de proprietate pentru imobilul situat in Constanţa, str. C., judeţul Constanţa, este 
reprezentat de contractul de vânzare-cumpărare  autentificat sub nr. 4620/19.09.2005 de Notarul 
Public C.B., încheiat între debitorul SC T.B. SRL (cumpărător) şi SC R.S.S. SRL (vânzător). 
 În exercitarea  atribuţiilor stabilite în sarcina sa de Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a 
formulat cerere privind anularea unor transferuri efectuate de debitoarea SC R.S.S. SRL, în cei trei ani 
anteriori deschiderii procedurii insolvenţei, către pârâta din acea cauză, debitoarea Băncii, SC T.B. 
SRL; în cadrul dosarului  nr. 8521/118/2007, administratorul judiciar a solicitat şi obţinut anularea  
actelor considerate în mod „fraudulos” încheiate de debitoare în dauna creditorilor, printre care şi 
contractul de vânzare-cumpărare nr. 4620/19.09.2005 – reprezentând titlul de proprietate aferent 
garanţiei reale – dreptul de ipotecă – instituit în  favoarea  Băncii. 
 Împrejurarea că instanţa a dispus anularea contractului de vânzare –cumpărare, la solicitarea 
lichidatorului, nu conduce automat (în virtutea principiului anulării actului subsecvent ca urmare a 
anulării actului principal) şi la anularea contractului de ipotecă, întrucât aşa cum a reţinut şi prima 
instanţă  de la această regulă există şi excepţii, scopul instituirii lor fiind tocmai  acela al ocrotirii 
bunei credinţe a terţului din actul subsecvent.  
        În cauză, din probatoriile administrate nu a reieşit conivenţa împrumutătorului cu cea a 
împrumutatului, la încheierea contractului de ipotecă, conivenţă care să aibă ca şi scop fraudarea legii 
sau a altor creditori ai împrumutatului . 
        Nu se poate vorbi despre faptul că la momentul încheierii contractului de ipotecă banca ar fi ştiut 
despre susceptibilitatea de anulare a titlului împrumutatului asupra imobilului cu care intenţiona să 
garanteze împrumutul. 
         Aceasta pentru că, împrumutând o sumă de bani importantă, banca avea interes să-şi constituie 
garanţii valabile asupra bunurilor debitoarei-împrumutate, fiind greu de crezut că a acordat un credit 
pentru care a instituit două ipoteci asupra unui bun despre care nu cunoştea că aparţine  patrimoniului 
acesteia.  
         Nu se poate vorbi nici despre faptul că banca ar fi trebuit să ştie despre „vocaţia„ titlului 
debitoarei la a i se constata nulitatea/eventual anularea sa, din perspectiva existenţei unei discrepanţe 
între preţul înscris în contract şi valoarea stabilită de către expert, atâta vreme cât aceasta a depus la 
momentul încheierii contractului de ipotecă diligenţele impuse de lege privind cercetarea evidenţelor 
de carte funciară, rezultatul acestor diligenţe permiţându-i finalizarea întocmirii garanţiei imobiliare.  
        Criticile potrivit cu care situaţia imobilului a fost tranşată irevocabil prin sentinţa de anulare a 
actului fraudulos precum şi cea potrivit cu care banca s-a îndreptat împotriva SC T.B. nu pot fi primite 
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întrucât pe de o parte prin respectiva sentinţă nu s-a dispus asupra repunerii părţilor în situaţia 
anterioară, iar pe de altă parte nimic nu îl poate împiedica pe un creditor să fie diligent atunci când e 
vorba de  asigurarea unor premise procedurale de natură a-i permite să-şi recupereze pierderile. 
       Faţă de toate cele arătate, recursul formulat este nefondat hotărârea primei instanţe fiind una 
temeinică şi legală urmând a fi păstrată în considerarea disp. art. 312 Cod procedură civilă. 
 

53. Contestaţie având ca obiect anulare act administrativ întocmit urmare inspecţiei 
fiscale – stabilire diferenţe de plată faţă de bugetul local. Reevaluare bunuri imobile. Calcul 
impozit datorat de persoanele juridice. 

 
                                      Art.222, art.223, art.249, art.253, art.287 - Cod fiscal 

 
Decizia civilă nr. 552/CA/16.09.2010 

Dosar nr. 6999/118/2009 
 

Prin acţiunea adresată  Tribunalului Constanţa - Secţia Comercială, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, înregistrată sub nr.6999/118/16.07.2009, reclamanta  S.C. A. MAMAIA S.R.L a chemat în 
judecată pe pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUN. CONSTANŢA - S.P.I.T.V.B.L., solicitând ca prin 
hotărâre judecătorească să se dispună: :  

- anularea Dispoziţiei R-B6565/10.02.2009 emisă de S.P.I.T.V.B.L.;  
- admiterea contestaţiei formulate împotriva Deciziei de impunere nr. B 168544/17.12.2008 emisă 

de S.P.I.T.V.B.L. (prin care se constată obligaţii suplimentare in valoare de 110.743 lei, 
reprezentând impozit pe clădiri, majorări aferente si penalităţi de întârziere aferente) şi 
desfiinţarea parţială a acesteia ca fiind nelegală şi netemeinică.  
Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că, în perioada 09.10.2008 —17.12.2008, 

S.C. A.M. S.R.L. a făcut obiectul unei inspecţii fiscale, având drept scop verificarea impozitelor si 
taxelor locale datorate, finalizată prin întocmirea unui Raport de inspecţie fiscală, prin care au fost 
stabilite diferenţe de plată faţă de bugetul local al Municipiului Constanta în suma de 111.960 lei.  

În urma acestei inspecţii fiscale a fost emisă Decizia de impunere nr. B 168544/17.12.2008 de 
către S.P.I.T.V.B.L. pentru debitul de 111.960 lei, reprezentând impozit pe clădiri pentru debitul de 
111.960 lei, reprezentând: impozit pe clădiri pentru anul 2008, în suma de 54.840 lei şi majorări de 
întârziere până la data de 17.12.2008 în sumă de 56.903 lei; impozit pe teren pentru perioada 2007-2008 
în sumă de 432 lei şi majorări de întârziere până la data de 17.12.2008 în sumă de 34 lei, precum şi taxa 
hotelieră aferentă anului 2008 în sumă totală de  790 lei şi majorări de întârziere până la data de 
17.12.2008 în sumă de 56 lei.  

Se arată că, din valoarea totală a fost scăzută suprasolvirea de 95 lei pentru taxa teren folosinţa 
aferentă perioadei  2007-2008. 

Împotriva acestei decizii de impunere a formulat contestaţie in termen legal, înregistrată sub nr. 
B6565/09.01.2009.  

La contestaţia formulată, S.P.I.T.V.B.L. a emis Dispoziţia nr. R —B6565/10.02.2009 prin care au 
fost respinse in cererile formulate.  

Consideră reclamanta că, Dispoziţia nr.R – B 6565/10.02.2009 prin care a fost respinsă 
contestaţia  în ceea ce priveşte impozitul pe clădiri pentru perioada 2005-2008, în suma de 54.840 lei şi 
majorări de întârziere până la data de 17.12.2008 în sumă de 56.903 lei, este netemeinică şi nelegală, 
deoarece în mod greşit  S.P.I.T.V.B.L a interpretat şi a aplicat prevederile legale. 

Astfel, urmare a controlului efectuat s-a considerat greşită aplicarea cotei de impozitare de 1,5% 
din valoarea imobilului prin raportare la declaraţia fiscală proprie, organul fiscal aplicând o cotă de 5%  
pentru perioada 2005-2006, deoarece societatea avea obligaţia conform art.2 alin. 1 lit. f al Anexei 
 privind Normele privind reevaluarea imobilizările corporale la HG nr.1553/2003, să reevalueze bunul 
deţinut in regim de leasing.  

In această situaţie, apreciază reclamanta că, în vederea stabilirii dacă organul fiscal a analizat şi a 
aplicat corect prevederile legate, trebuie a se stabili care sunt cele aplicabile situaţiei acesteia.  
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Se învederează că, în conformitate cu Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicata prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr.1752/17.11.2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme 
cu  directivele europene, secţiunea 7, subsecţiunea 723, la pct.88, imobilizările corporale cuprind terenuri 
si construcţii; instalaţii tehnice si maşini; alte instalaţii, utilaje si mobilier; avansuri si imobilizări 
corporale în curs de execuţie. 

În conformitate cu art.253 din Codul fiscal, în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii, cota stabilindu-se 
prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1 %, inclusiv, deoarece valoarea de 
inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii in patrimoniu, înregistrată in contabilitatea  
proprietarului clădirii, conform prevederilor legale in vigoare. 

Arată reclamanta că alineatul 5 al aceluiaşi articol stabileşte că, în cazul unei clădiri care a fost 
reevaluată conform prevederilor legale in vigoare, valoarea de inventar a clădirii este valoarea 
înregistrata în contabilitatea proprietarului  imediat după reevaluare. 

În conformitate cu art.8 alin.(2) din Legea Contabilităţii "reevaluarea imobilizărilor corporale se 
face la valoarea  justă la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate de 
evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare“.  

În conformitate cu reglementările contabile (subsecţiunea 7.2.5.1. Reevaluarea Imobilizărilor 
Corporale, parte din Secţiunea 7 din OMFP 1752/2005), este evident că reevaluarea unei clădiri se poate 
face numai pentru acele clădiri care au regim contabil de imobilizare corporala, care sunt înregistrate in 
contul 212 — Construcţii .  

În art. 253 din Codul Fiscal, la alineatul (8) se specifică în mod clar că "impozitul pe clădiri se 
aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflata în funcţiune, în rezerva sau în 
conservare,  chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării" iar in Normele 
metodologice de aplicare a Codului Fiscal pentru art.253, la punctul 60 se arata că „pentru aplicarea 
prevederilor  art. 253 (8) din Codul fiscal se au in vedere Reglementările legale privind reevaluarea 
imobilizărilor  corporale”. 

După 1989 au fost adoptate mai multe prevederi privind efectuarea operaţiunilor de reevaluare 
(H.G. nr.945/1991; H.G. nr.26/1992; H.G. nr.266/ 1994; H.G. 500/1994; H.G. nr. 983/1998)   

Ultimul act normativ, H.G. nr. 1553/18.12.2003 la art. 1 alin. (1) prevede că  „societăţile 
comerciale ... pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale aflate in patrimoniul lor la data de 
31ecembrie 2003, astfel încât rezultatul reevaluării sa fie cuprins in situaţiile financiare ale anului 
2003”.  

Art. 2 alin.1 lit.f  din anexa 1 a H.G.  nr. 1553118.12.2003 intrată în vigoare la data de 2004 
stabileşte ca se „supun reevaluării imobilizările corporale existente in patrimoniul persoanelor juridice 
şi evidenţiate în balanţa contabilă întocmită la data de 31 decembrie 2003; imobilizările corporale 
predate în sistem de leasing se reevaluează de persoanele juridice care le au evidenţiate în patrimoniu, 
avându-se in vedere valoarea prevăzută în contractul încheiat între părţi”.  

Art.12 din Legea contabilităţii stabileşte că „obiectul contabilităţii patrimoniului îl constituie 
reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, inclusiv solul, bogăţiile naturale, 
zăcămintele şi alte bunuri cu potenţial economic, disponibilităţile băneşti, titlurile de valoare, drepturile 
şi obligaţiile persoanelor juridice, precum şi mişcările şi modificările intervenite in urma operaţiunilor 
patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile şi rezultatele obţinute de acestea”.  

Aceste prevederi legale trebuie coroborate cu prevederile art.249 alin 1 şi art.253 Codul fiscal. 
Art.249 alin 1 stabileşte ca regulă generală ca "orice persoana care are in proprietate o clădire în  
România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se 
prevede  diferit." 

Art. 253 alin.  6 si 7 Cod fiscal (valabile la intrarea in vigoare a acestuia — 01.01.2004):  
 (6) În cazul unei clădiri care a fost dobândită înainte de 1 ianuarie 1998 şi care după această dată nu a 
fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este stabilită de consiliul local între 5% şi 10% şi se aplică la 
valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea persoanelor 
juridice.  
   (7) În cazul unei clădiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se aplică următoarele 
reguli:  
   a) impozitul pe clădire se datorează de proprietar;  
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   b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea clădirii 
înregistrată în contractul de leasing financiar.  
 Aceste prevederi legale au suferit diverse modificări de-a lungul timpului. Astfel, articolul 253, 
alin. (6) are  următorul cuprins începând cu 1 ianuarie 2005 (OG 83/2004):  „În cazul unei clădiri care nu 
a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se 
stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la 
valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii 
în care s-a efectuat prima reevaluare”. 
 Începând cu 1  ianuarie 2007 (modificare prin O.G. nr  343/2006), alineatele (5) şi (7) vor avea 
cuprins: 
"(5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă 
a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea 
proprietarului - persoană juridică.  
   .......................................................................................................................... 
   (7) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 
acestuia se aplică următoarele reguli:  
   a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;  
   b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a 
clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform 
prevederilor legale în vigoare;  
   c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe 
clădiri este datorat de locator." . 

În  vederea aplicării prevederilor legale de mai sus, trebuie avute în  vedere şi reglementările  
întâlnite în normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal si anume prevederile H.G. nr.44/2004 care 
stabilesc la pct. 52. urmatoarele:  
“(1) Prin sintagma valoarea de inventar a clădirii, în scopul determinării impozitului pe clădiri, se 
înţelege valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului 
clădirii, şi care, după caz, poate fi:  
   a) costul de achiziţie, pentru clădirile dobândite cu titlu oneros;  
   b) costul de producţie, pentru clădirile construite de persoana juridică;  
   c) valoarea actuală, estimată la înscrierea lor în activ, ţinându-se seama de valoarea clădirilor cu 
caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate, pentru clădirile obţinute cu titlu gratuit;  
   d) valoarea de aport pentru clădirile intrate în patrimoniu în cazul asocierii/fuziunii, determinată prin 
expertiză, potrivit legii;  
   e) valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru clădirile reevaluate în baza unei dispoziţii legale”;  
  „54. (1) Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea în ultimii 3 
ani anteriori anului fiscal de referinţă se calculează pe baza cotei stabilite între 5% şi 10%, care se 
aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la 
sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Prin prima reevaluare se înţelege reevaluarea cea 
mai apropiată de anul fiscal 2002”.  
„55. Pentru executarea prevederilor art. 253 alin. (6) din Codul fiscal se au în vedere următoarele:  
   a) în cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor în ultimii 3 ani anteriori 
anului fiscal de referinţă, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit 
prevederilor pct. 54 alin. (1) asupra valorii de inventar a clădirii;  
   b) În cazul clădirii care a fost reevaluată conform prevederilor legale în vigoare, valoarea de inventar 
a clădirii este valoarea înregistrată în contabilitatea proprietarului. După reevaluare, dacă în ultimii 3 
ani anteriori anului fiscal prin procesul verbal încheiat în urma şedinţei Consiliului de Administraţie s-a 
aprobat noua valoare a clădirii ca urmare a efectuării reevaluării şi aceasta a fost înregistrată în 
contabilitate, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 
asupra valorii de inventar a clădirii. Sunt considerate ca fiind reevaluate şi clădirile la care s-au 
executat lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, cu aprobarea 
Consiliului de Administraţie;  
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   c) în cazul clădirilor dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă precum şi pe 
parcursul acestuia, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor 
pct. 53 asupra valorii de intrare în patrimoniu”.  
„56. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar pe întreaga durată a acestuia, 
impozitul pe clădiri se datorează de locatar”. 
 „61. (1) Prin expresia clădire dobândită se înţelege orice clădire intrată în proprietatea persoanelor 
fizice sau a persoanelor juridice.  
   (2) În cazul clădirilor dobândite/înstrăinate prin acte între vii, translative ale dreptului de proprietate, 
data dobândirii/înstrăinării este cea menţionată în actul respectiv.  
   (4) Impozitul pe clădiri, precum şi obligaţiile de plată accesorii acestuia, datorate până la data de întâi 
a lunii următoare celei în care se realizează înstrăinarea între vii a clădirii, reprezintă sarcina fiscală a 
părţii care înstrăinează. În situaţia în care prin certificatul fiscal eliberat de către compartimentul de 
specialitate se atestă existenţa unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza autentificarea 
actului notarial până la prezentarea documentului în original privind stingerea obligaţiilor respective”.  

Arată reclamanta că din interpretarea prevederilor legale menţionate mai sus a  rezultat fără nici 
un dubiu următoarele reguli privind impozitarea clădirii — hotel A.: 

Hotelul A. a fost dobândit în sensul prevederilor codului fiscal, de către S.C. M. S.R.L. la data de 
31 august 2004, data perfectării contractului de vânzare, moment la care acest bun a intrat în proprietatea 
societăţii. 

Conform normelor codului fiscal în vigoare în anul ianuarie 2004, aplicarea unei cote majorată 
pentru impozit, se realiza pentru clădirile dobândite înainte de 1 ianuarie 1998 şi care nu au fost 
reevaluate până la acel moment. Având în vedere că societatea nu se încadrează în aceste prevederi (a 
dobândit clădirea la 31 august 2004), nu avea obligaţia reevaluării. 

Prevederile legale întăresc aceasta regula prin faptul că stabilesc că, în cazul unei clădiri ce face 
obiectul unui contract de leasing financiar, impozitul pe clădire se datorează de către  proprietar şi nu de 
utilizator.  

Având în vedere că din anul 2000 si până la data dobândirii în proprietate, 31 august 2004, 
societatea a beneficiat de contractul de leasing nr.4 /04.05.2000, obligaţia de plată a impozitului îi 
aparţine locatorului din Contractul de leasing, si anume societăţii M. SA. 

Prin urmare, data de la care trebuie calculaţi cei 3 ani anteriori anului de referinţă, este 31 august 
2004, moment la care a intrat bunul în proprietatea S.C. A.M. S.R.L. şi de la care a început să curgă 
obligaţia de plată a impozitului.  

Susţine reclamanta că de la această dată va curge termenul de trei ani, după care trebuie sa se 
efectueze reevaluarea clădirii, acest termen împlinindu-se la data de 31 august 2007.  

Înlăuntrul acestui termen, se calculează si se aplica o cotă de impozitare de 1% până la data de 
01.01.2007, şi respectiv o cota de 1,5% în  perioada de 01.01.2007 şi până la 31 august 2007, din 
valoarea de inventar, iar după trecerea lui, în condiţiile in care nu s-a efectuat reevaluarea, se calculează 
şi se aplică o cotă de impozitare majorată prin hotărârea consiliului local, dar în condiţiile prevederilor 
Codului fiscal.  

Fata de aceste considerente, calcularea şi aplicarea unei cote majorate de impozit de 5% pentru 
anii 2005, 2006 si 2007 (august), cu motivarea că „S.C. A.M. S.R.L.  nu a efectuat in perioada 2000-
2006, nici o reevaluare, în conformitate cu  prevederile art. 253 alin 6 din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal” (motivaţia din dispoziţia de respingere a contestaţiei), este nelegală. 

Se mai susţine că, nelegalitatea dispoziţiei şi deciziei atacate se poate  determina şi prin raportare 
la prevederile pct.52 din anexa la H.G. nr.44/2004, care stabilesc că: „sunt considerate ca fiind 
reevaluate şi clădirile la care s-au executat lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, 
modificare sau extindere, cu aprobarea Consiliului de Administraţie”.  

Aşa fiind, deşi organul de control în cuprinsul Raportului de inspecţie fiscală ca şi în cuprinsul 
Dispoziţiei atacate reţine că "in cursul anului 2005 a fost consemnata trecerea unor investitii in 
modificarea clădirilor din contul 231 "Investitii" în contul 212 "Cladiri" începând cu data de 
01.01.2006, în conformitate cu prevederile pct. 55 alin I lit. b din HG 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, s-a considerat clădirea 
Hotel ca fiind reevaluată", totuşi aplică o cotă de impozit majorată începând cu acest an până la finalul  
anului 2008.  
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Se învederează că, tot cu privire la acest aspect, în cuprinsul raportului de inspecţie se prevede ca 
in urma controlului s-a constatat ca au fost efectuate următoarele investiţii: 

- lucrări de modernizare la Hotel A. in perioada 1998-2002 înregistrate in contul de construcţii cu 
valoarea 53.400,32lei; 

- lucrări de modernizare efectuate in cursul anului 2003 la Hotel A. si C.M. dotări Azur 
înregistrate in contul de construcţii cu valoarea 58.641,79 lei; 

- lucrări de modernizare efectuate in cursul anului 2004 Ia Hotel A. înregistrate în contul  de 
construcţii cu valoarea 84.273,83 lei; 

-lucrări de modernizare efectuate in cursul anului 2005 la Hotel A. înregistrate in contul de 
construcţii cu valoarea 3.227,00 lei; 

- lucrări de modernizare efectuate in cursul anului 2006 la Hotel A. înregistrate în contul de 
construcţii cu valoarea 26.410,08 lei; 

- lucrări de reparaţii si modernizare efectuate in cursul anului 2007 Ia Hotel A. înregistrate în 
contul de construcţii cu valoarea 17.016,81 lei; 

Şi prin raportare la aceste constatări şi la prevederile pct.55 din Normele metodologice urmează a 
se constatat că, în mod greşit s-a reţinut de către organul fiscal ca SC A.M. SRL nu a efectuat în  
perioada 2000 — 2006 nici o reevaluare.  

De altfel, aceste investiţii au făcut si obiectul declaraţiilor de impunere aferente anilor menţionaţi, 
precum si a impozitării acestora.  

Prin urmare, debitul de 110.743 lei reprezentând diferenţe suplimentare format din debit în 
valoare de 54. 840 lei şi accesorii calculate pana la data de 17.12.2008, astfel cum s-a constatat prin 
raportul de  inspecţie fiscală nr. B168537/17.12.2008, este stabilit cu încălcarea prevederilor legale în 
materie de către organul fiscal şi cu încălcarea art. 13 din Codul de procedura fiscală.  

Mai arată reclamanta că nu contestă doar modul de calcul al impozitului aferent imobilului Hotel, 
ci şi modul in care a fost calculat impozitul pentru celelalte clădiri, C.M. dotări  (Restaurant B.M.), 
pentru anii 2004, 2005 si 2006.  

Pentru toţi aceşti ani cota de impunere a clădirilor este stabilita prin prevederile art. 253 Cod 
fiscal, care stabilesc limitele, minimă şi maximă, ale acestei cote, rămânând în competenţa Consiliilor 
Locale să hotărască cota de impunere, dar obligatoriu in interiorul acestor limite.  

Pentru  fiecare din anii 2004, 2005 si 2006, art. 253, alin 2 din Codul Fiscal prevede ca „prin 
hotărârea consiliului local, cota de impozit poate fi cuprinsa intre 0,5% şi 1 %, inclusiv”.  

Încălcând această prevedere, Consiliul Local al Municipiului Constanta stabileşte o cota de 
impozitare de 1,5% prin Hotărârile sale nr.208/ 30.05.2003 - pentru stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul 2004, nr.480/23.12.2004 - pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2005, şi 547/23.09.2005 - pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006.  

Astfel, obligaţiile fiscale suplimentare stabilite prin Decizia nr. B 168544/17.12.2008, trebuiau 
calculate ţinând seama că aferent anilor 2004, 2005 şi 2006 trebuia achitată cota de 1%  pentru impozitul 
aferent clădirilor Complex magazine dotări (Restaurant B.M.) si Hotel A., începând cu 31.08.2004.  
         În condiţiile date, funcţie de sus-menţionatele susţineri, reclamanta invocă excepţia de nelegalitate 
a hotărârilor Consiliului Local Constanţa:  

 - nr.208/30.05.2003 - pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004, în ceea ce 
priveşte nivelul cotei de impozit pe clădiri datorat de contribuabilii persoane juridice, respectiv cota de 
1,5% din valoarea de inventar a clădirilor ;  

- nr. 480/23.12.2004 - pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005, în ceea ce 
priveşte nivelul cotei de impozit pe clădiri datorat de contribuabilii persoane juridice, respectiv cota de 
1,5% din valoarea de inventar a clădirilor;  
     - nr. 547 /23.09.2005 - pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006, în ceea ce 
priveşte nivelul cotei de impozit pe clădiri datorat de contribuabilii persoane juridice, de 5% din valoarea 
de inventar a clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă 2006 
dar care au fost dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului 2006.  

Apreciază reclamanta, Hotărârile nr.208/30.05.2003 şi nr. 480/23.12.2004 ca nelegale, întrucât 
stabilesc în mod nelegal aplicarea unei cote de 1,5% din valoarea de inventar a clădirilor, cu încălcarea 
prevederilor art. 253 alin.2 din Codul fiscal, potrivit cărora în cazul persoanelor juridice, impozitul pe 
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clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii, iar cota de 
impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1%, inclusiv.  

Totodată, apreciază reclamanta, Hotărârea nr.547/23.09.2005 ca nelegală, întrucât stabileşte 
pentru contribuabilii persoane juridice o cotă de impozit de 5% din valoarea de inventar a clădirilor, 
inclusiv pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă 2006 
dar care au fost dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului 2006, încălcând astfel prevederile art. 253 
alin.6 din Codul fiscal, coroborate cu prevederile punct 55 lit.c din Normele metodologice de aplicare a 
codului Fiscal, modificate prin H.G. nr. 84/2005.  
 În vederea soluţionării excepţiilor invocate, au fost depuse de către intimatul CONSILIUL 
LOCAL CONSTANŢA cele trei hotărâri a căror nelegalitate a fost invocată, precum şi documentaţia ce a 
stat la baza adoptării acestora . 
 Prin Încheierea nr.209/05 martie 2010 Tribunalul Constanţa – Secţia contencios 
administrativ a respins excepţia de nelegalitate a HCLM- nr.208/30.05.2003 — privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004 – Anexa 1.2 - Impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor 
persoane juridice, al.1; precum şi excepţia de nelegalitate a HCLM nr.480/23.11.2004 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005 - Anexa 1.2 - Impozitul pe clădiri în cazul 
contribuabililor persoane juridice, al.1. 
 Prin aceeaşi hotărâre instanţa admite excepţia de nelegalitate a HCLM nr.547/23.09.2005 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006 – Anexa 1.1 - Impozitul pe clădiri în 
cazul contribuabililor persoane juridice, art.2.1 – Cote de impozitare, al.4, constatându-se nelegalitatea 
art.2.1 al.4 din Anexa 1.1 a HCLM nr.547/23.09.2005. 
 Pentru a pronunţa sus-menţionata hotărâre, instanţa a reţinut în referire la excepţiile de 
nelegalitate invocate, în esenţă următoarele: 

1. Potrivit H.C.L. Constanţa nr.208/30.05.2003 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale 
pentru anul 2004 – Anexa 1.2.- Impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice:  

1. Pentru clădirile dobândite începând cu 01.01.1998 în cazul contribuabililor persoane 
juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de intrare în 
patrimoniu a clădirii, înscrisă în evidenţa contabilă a acestora, conform legii.  

2. Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 
până al data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea 
cotei de 5% asupra valorii de inventar a clădirii până la data primei reevaluări, înregistrată în 
contabilitatea acestora. 

3. În cazul clădirilor la care s-au efectuat lucrări de modernizare, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei de 1,5% numai pentru cele care au fost reevaluate potrivit prevederilor 
art.2 alin.1 lit.e din Normele privind reeevaluarea imobilizărilor corporale, aprobate prin H.G. nr. 
403/2000.  

Reţine instanţa de fond că, aşa după cum rezultă din preambulul H.C.L. nr. 208/30.05.2003, 
aceasta  a fost adoptată în aplicarea O.G. nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, şi a  
H.G. nr.1278/2002 de aprobare  a Normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr.36/2002, acte 
normative în vigoare la data adoptării H.C.L. nr.208/30.05.2003.  

Potrivit O.G. nr. 36/2002, modificată prin  O.U.G. nr. 138/2002 , O.G. nr. 36/2003  O.G. 
nr.39/2003, O.U.G. nr. 3/2003, Legea nr.95/2003, Legea nr. 232/2003, Legea nr. 358/2003  şi Normelor 
Metodologice de aplicare a O.G. nr. 36/2002 , aprobate prin H.G. nr.1278/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare :   
- Art. 6. : (1) Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (3), se calculează 
prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% asupra valorii 
de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.  
   (2) Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cota impozitului pe clădiri este între 3% şi 5%, aplicată 
la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea acestora.  
   (3) Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determină 
asupra valorii negociate între părţi şi înscrise în contract şi se datorează de către proprietar.  
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   (4) Începând cu data transferului de proprietate către beneficiar a clădirilor ce fac obiectul 
contractelor de leasing financiar impozitul se determină prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (2), 
până la data primei reevaluări înregistrate în contabilitate.    
  Potrivit  normelor  metodologice de aplicare a O.G. nr. 36/2002  :  
   6.01. - Prin sintagma valoarea de inventar înscrisă în evidenţa contabilă se înţelege valoarea de 
intrare a clădirilor în patrimoniu şi care, după caz, poate fi:  
   a) costul de achiziţie, pentru clădirile procurate cu titlu oneros;  
   b) costul de producţie, pentru clădirile construite de unitatea patrimonială;  
   c) valoarea actuală, estimată la înscrierea lor în activ, ţinându-se seama de valoarea clădirilor cu 
caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate, pentru clădirile obţinute cu titlu gratuit;  
   d) valoarea de aport - de utilitate acceptată de părţi -, pentru clădirile intrate în patrimoniu cu ocazia 
asocierii/fuziunii, conform statutelor şi contractelor, determinată prin expertiză, potrivit legii;  
   e) valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru clădirile reevaluate în baza unei dispoziţii legale.  
   6.02. În cursul lunii mai a fiecărui an fiscal pentru anul următor, consiliile locale adoptă hotărâri 
privind stabilirea cotei pe baza căreia se calculează impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice, 
cotă care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% inclusiv. În cazul municipiului Bucureşti această atribuţie 
se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  
   6.03. Pentru clădirile contribuabililor persoane juridice impozitul se calculează de către aceştia prin 
aplicarea cotei stabilite de către consiliile locale, potrivit legii, ce poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% 
inclusiv, asupra valorii de inventar înscrise în evidenţa contabilă a acestora. În cazul municipiului 
Bucureşti această atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  
   Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, model 
ITL - 003, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.  
   6.04. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au înregistrată în evidenţa contabilă 
valoarea de inventar actualizată a clădirilor, începând cu anul 1998, se calculează pe baza cotei 
stabilite între 3% şi 5% inclusiv, prin hotărâre a consiliului local. Cota se stabileşte în cursul lunii mai a 
fiecărui an fiscal şi se aplică pentru anul următor. În cazul municipiului Bucureşti această atribuţie se 
îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  
   6.05. Pentru executarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţă se au în vedere următoarele:  
   a) impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor 
începând cu anul 1998 până la data de 1 ianuarie 2003, data intrării în vigoare a prevederilor 
referitoare la impozitul pe clădiri potrivit art. 78 din Ordonanţă, se calculează prin aplicarea asupra 
valorii de inventar a clădirii a cotei stabilite între 3% şi 5% inclusiv, prin hotărâre a consiliului local;  
   b) impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor 
începând cu anul 1998 până la data primei reevaluări, după data de 1 ianuarie 2003, se calculează prin 
aplicarea asupra valorii de inventar a clădirii a cotei stabilite între 3% şi 5% inclusiv, prin hotărâre a 
consiliului local;  
   c) după efectuarea reevaluării impozitul pe clădiri se calculează potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) 
din Ordonanţă coroborate cu cele ale pct. 6.03 din prezentele norme metodologice, începând cu data de 
întâi a lunii următoare celei în care se efectuează reevaluarea.  
   6.06. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se datorează 
de către proprietar. Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi 
societăţile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, 
denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, proprietar este locatorul/finanţatorul până 
la data expirării contractului de leasing, când se transferă utilizatorului/beneficiarului dreptul de 
proprietate asupra clădirii.  
   6.07. Impozitul pe clădiri pe perioada de leasing se determină pe baza valorii negociate între părţi şi 
înscrise în contract. Începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care expiră contractul de 
leasing, impozitul pe clădiri se determină după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană 
juridică.  
   Valoarea negociată între părţi corespunde valorii totale a contractului de leasing.  
   6.08. La determinarea valorii de inventar a clădirii se are în vedere însumarea valorilor tuturor 
elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scările, ascensoarele, instalaţiile 
de iluminat, instalaţiile sanitare, instalaţiile de încălzire, instalaţiile de telecomunicaţii prin fir şi altele 
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asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor şi instalaţiilor 
funcţionale ale clădirii.  
 Raportat la dispoziţiile legale precizate, instanţa de fond constată legalitatea art.1 din Anexa 
1.2. a .H.C.L. nr.208/30.05.2003, cota de impozitare de 1,5% înscriindu-se în limitele prevăzute de 
art. 6 alin.1 din O.G. nr. 36/2002.  
 Apreciază instanţa de fond că, indiferent de faptul abrogării O.G. nr. 36/2002 prin art. 298 pct. 27 
al Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, în vigoare de la 01.01.2004, taxele şi impozitele locale pentru 
anul 2004 sunt cele prevăzute prin hotărârile consiliilor locale în baza O.G. nr. 36/2002, dispoziţiile 
Codului Fiscal privind taxele şi impozitele locale, găsindu-şi aplicarea pentru taxele şi impozitele 
aplicabile cu începere din anul 2005, împrejurare ce rezultă şi din disp. art.288 alin.1 Cod fiscal care, 
până la modificarea prin Legea nr. 494/15.07.2004, prevedea că: Consiliile locale şi judeţene adoptă 
deciziile cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru un an calendaristic până la data de 
31 mai inclusiv a anului calendaristic precedent.  

Ori, pentru anul 2004, nu se putea adopta o hotărâre care să prevadă taxele şi impozitele locale, în 
condiţiile şi limitele prevăzute de Codul fiscal, aceeaşi concluzie rezultă şi din disp.  art.223 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin H.G. nr. 44/2004: “În anul 2004, potrivit 
prevederilor art. 296 alin. (3) din Codul fiscal, majorarea anuală a impozitelor şi taxelor locale are la 
bază hotărârile consiliilor locale adoptate în anul 2003, cu aplicabilitate în anul 2004”, drept pentru 
care instanţa de fond respinge excepţia de nelegalitate a HCL nr.208/30.05.2003 privind stabilirea 
impozitelor locale pentru anul 2004 – Anexa 1.2 – Impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane 
juridice , alin.1. 

2. Potrivit H.C.L. Constanţa nr.480/23.12.2004 privind stabilirea şi impozitelor locale pentru 
anul 2005 – Anexa 1.2.- Impozitul pe clădiri în cazul contribuabulilor persoane juridice- art. 2.1. :  

În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 
impozitare de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii.  

În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea 
impozabilă se reduce cu 15%.  
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2005, respectiv 
01.01.2002, cota impozitului pe clădiri este de 5% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii 
înregistrată în contabilitatea persoanei juridice , până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima 
reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota de 
impozitare este de 1,5%.  

Pentru clădirile nereevaluate la care s-au efectuat lucrări de modernizare după data de 
01.01.2002, potrivit reglementările legale în vigoare, cota de impunere ce se aplică acestor modernizări 
este de 1,5%.  

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz,impozitul pe clădiri 
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz.  

Aşa fiind, instanţa de fond reţine că, după cum rezultă din preambulul H.C.L. nr. 480/23.12.2004, 
aceasta  a fost adoptată în aplicarea titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, şi a Titlului 
IX din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 .  
 Totodată, reţine instanţa de fond că, potrivit acestor acte normative, în forma în vigoare la data 
adoptării H.C.L. nr. 480/23.12.2004 :    
    Calculul impozitului datorat de persoanele juridice :  

- Codul fiscal:  
Art. 253. - (1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 

unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.  
    2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,5% 
şi 1%, inclusiv.  

(3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată 
în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.  

(4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea 
impozabilă se reduce cu 15%.  
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(5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată conform prevederilor legale în vigoare, valoarea 
de inventar a clădirii este valoarea înregistrată în contabilitatea proprietarului imediat după reevaluare.  

(6) În cazul unei clădiri care a fost dobândită înainte de 1 ianuarie 1998 şi care după această 
dată nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este stabilită de consiliul local între 5% şi 10% şi se 
aplică la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea 
persoanelor juridice.  

(7) În cazul unei clădiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se aplică următoarele 
reguli:  

a) impozitul pe clădire se datorează de proprietar;  
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea clădirii 

înregistrată în contractul de leasing financiar.  
(8) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în 

funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea 
amortizării.  

-  Norme metodologice:  
52. (1) Prin sintagma valoarea de inventar a clădirii, în scopul determinării impozitului pe 

clădiri, se înţelege valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea 
proprietarului clădirii, şi care, după caz, poate fi:  

a) costul de achiziţie, pentru clădirile dobândite cu titlu oneros;  
b) costul de producţie, pentru clădirile construite de persoana juridică;  
c) valoarea actuală, estimată la înscrierea lor în activ, ţinându-se seama de valoarea clădirilor 

cu caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate, pentru clădirile obţinute cu titlu gratuit;  
d) valoarea de aport pentru clădirile intrate în patrimoniu în cazul asocierii/fuziunii, determinată 

prin expertiză, potrivit legii;  
e) valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru clădirile reevaluate în baza unei dispoziţii 

legale.  
(2) La determinarea valorii de inventar a clădirii se are în vedere însumarea valorilor tuturor 

elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scările, ascensoarele, instalaţiile 
de iluminat, instalaţiile sanitare, instalaţiile de încălzire, instalaţiile de telecomunicaţii prin fir şi altele 
asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor şi instalaţiilor 
funcţionale ale clădirii.  

53. (1) În cursul lunii mai a fiecărui an fiscal pentru anul următor, consiliile locale adoptă 
hotărâri privind stabilirea cotei pe baza căreia se calculează impozitul pe clădiri datorat de persoanele 
juridice, cotă care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,0% inclusiv. În cazul municipiului Bucureşti această 
atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  

(2) Pentru clădirile contribuabililor persoane juridice impozitul se calculează de către aceştia 
prin aplicarea cotei stabilite de către consiliile locale, potrivit prevederilor alin. (1), asupra valorii de 
inventar înregistrate în evidenţa contabilă a acestora. În cazul municipiului Bucureşti această atribuţie 
se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  

54. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au înregistrată în evidenţa 
contabilă valoarea de inventar actualizată a clădirilor, începând cu anul 1998 se calculează pe baza 
cotei stabilite între 5% şi 10% inclusiv, prin hotărâre a consiliului local. Cota se stabileşte în cursul lunii 
mai a fiecărui an fiscal şi se aplică pentru anul următor. În cazul municipiului Bucureşti această 
atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  

55. Pentru executarea prevederilor art. 253 alin. (6) din Codul fiscal se au în vedere 
următoarele:  

a) în cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 
1998, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 54 asupra 
valorii de inventar a clădirii;  

b) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care în evidenţa contabilă s-a înregistrat 
valoarea rezultată în urma reevaluării, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite 
potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de inventar a clădirii;  

c) în cazul clădirilor dobândite începând cu 1 ianuarie 1998, impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de intrare în patrimoniu;  
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d) în cazul clădirilor la care s-au efectuat lucrări de modernizare, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 numai pentru cele care au fost 
reevaluate potrivit reglementărilor legale în vigoare.  

56. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se 
datorează de către proprietar.  

57. (1) Impozitul pe clădiri pe perioada de leasing se determină pe baza valorii negociate între 
părţi, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi înscrise în contract. În cazul contractelor în care valoarea 
negociată este în valută, plata impozitului pe clădiri se face în lei la cursul Băncii Naţionale a României 
din data efectuării plăţii. Începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care expiră contractul de 
leasing, impozitul pe clădiri se determină după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană 
juridică.  

(2) Valoarea negociată între părţi corespunde valorii totale a contractului de leasing.  
58. Valoarea impozabilă a clădirilor, proprietatea persoanelor juridice, care a fost recuperată 

integral pe calea amortizării, se reduce cu 15%.  
59. Impozitul pe clădiri este datorat de persoana juridică atât pentru clădirile aflate în funcţiune, 

în rezervă sau în conservare, cât şi pentru cele aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată 
integral pe calea amortizării.  

60. Pentru aplicarea prevederilor art. 253 alin. (8) din Codul fiscal se au în vedere 
reglementările legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale.  
 În ceea ce priveşte: 

-  Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene, reţine 
instanţa de fond că:  

- Codul fiscal, în conţinutul art. 287 prevede că: “Consiliul local sau consiliul judeţean, după 
caz, poate majora anual cu maximum 20%, faţă de nivelul stabilit pentru anul 2004, în funcţie de 
condiţiile specifice zonei, orice impozit sau taxă locală prevăzută în prezentul titlu, cu excepţia taxelor 
prevăzute la art. 295 alin. (11) lit. b)-d)”, iar în Norme metodologice, în conţinutul textelor de lege jos-
enunţate, se prevede: 

Art.222. (1) “Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, 
după caz, pot majora anual impozitele şi taxele locale prevăzute de Codul fiscal, exclusiv taxele 
prevăzute la art. 295 alin. (11) lit. b), c) şi d) din acesta, cu până la 20%, inclusiv, în funcţie de condiţiile 
specifice zonei. Hotărârea privind majorarea anuală se adoptă în luna mai a fiecărui an şi se aplică în 
anul fiscal următor.  
 (2) Hotărârile adoptate au la bază nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sumă fixă 
conform prevederilor Codului fiscal, precum şi impozitele şi taxele locale determinate pe bază de cotă 
procentuală, potrivit dispoziţiilor acestuia. Hotărârea de majorare se aplică numai pentru anul fiscal 
pentru care s-a aprobat. În anul fiscal următor se vor avea în vedere impozitele şi taxele locale 
actualizate cu rata inflaţiei conform prevederilor art. 292 din Codul fiscal coroborate cu cele din 
prezentele norme metodologice”.  

Art.223. “În anul 2004, potrivit prevederilor art. 296 alin. (3) din Codul fiscal, majorarea 
anuală a impozitelor şi taxelor locale are la bază hotărârile consiliilor locale adoptate în anul 2003, cu 
aplicabilitate în anul 2004”.  
 În aceste condiţii, apreciază instanţa de fond că, întrucât impozitul pe clădiri, în cazul 
contribuabililor persoane juridice, era de 1,5%, aplicată la valoare de inventar, potrivit textelor legale 
precizate, consiliul local putea majora această cotă de impozitare chiar până la 1,8% (1,5 +1,5 x 
20%), astfel că, se constată legalitatea cotei de impozitare de 1,5% stabilită prin H.C.L. 
nr.480/23.12.2004, cota de impozitare de 1,5% înscriindu-se în limitele de majorare prevăzute  de art. 
287 Cod fiscal, drept pentru care se respinge excepţia de nelegalitate a HCL nr. 480/23.12.2004 
privind stabilirea impozitelor locale pentru anul 2005 – Anexa 1.2 – Impozitul pe clădiri în cazul 
contribuabililor persoane juridice, alin.1. 

3. Potrivit H.C.L.Constanţa nr.547/23.09.2005 privind stabilirea şi impozitelor locale pentru 
anul 2006 – Anexa 1.1.- Impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice- art. 2.1. – Cote 
de impozitare  :  

În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 
impozitare de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii.  
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În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea 
impozabilă se reduce cu 15%.  

Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cote de impozitare 
este de 1,5%.  

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2006, 
respectiv 31.01.2002, cota impozitului pe clădiri este de 5% şi se aplică la valoarea de inventar a 
clădirii înregistrată în contabilitatea persoanei juridice , până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat 
prima reevaluare.  

Pentru clădirile nereevaluate la care s-au efectuat lucrări de modernizare după data de 
31.12.2002, potrivit reglementările legale în vigoare, cota de impunere este 5%  asupra valorii rezultate 
din însumarea valorii de inventar a clădirii şi a valorii lucrărilor de modernizare.  

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz,impozitul pe clădiri 
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz.  

Reţine instanţa de fond că, astfel după cum rezultă din preambulul H.C.L. nr. 547/23.09.2005, 
aceasta a fost adoptată în aplicarea titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, şi a Titlului 
IX din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 .  
 Nu poate fi primit motivul de nelegalitate referitor la întemeierea H.C.L. nr. 547/23.09.2005 pe un 
act normativ abrogat - H.G. nr. 44/2004, întrucât H.G. nr. 84/2005, nu abrogă, ci modifică şi completează  
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003,  aprobate prin H.G. nr. 44/2004.  
 Potrivit acestor acte normative, în forma în vigoare la data adoptării H.C.L. nr. 547/23.09.2005, 
reţine instanţa de fond că :  

Calculul impozitului datorat de persoanele juridice :  
 Codul fiscal :  
Art. 253.  “(1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 

unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.  
(2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,5% şi 

1%, inclusiv.  
(3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată 

în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.  
(4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea 

impozabilă se reduce cu 15%.  
(5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată conform prevederilor legale în vigoare, valoarea 

de inventar a clădirii este valoarea înregistrată în contabilitatea proprietarului imediat după reevaluare.  
(6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 

referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea 
persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie 
clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea 
prevăzută la alin. (2).  

(7) În cazul unei clădiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se aplică următoarele 
reguli:  

a) impozitul pe clădire se datorează de proprietar;  
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea clădirii 

înregistrată în contractul de leasing financiar.  
(8) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în 

funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea 
amortizării”.  
  Se reţine de către instanţa de fond că, Normele metodologice prevăd: 

Art.52. “(1) Prin sintagma valoarea de inventar a clădirii, în scopul determinării impozitului pe 
clădiri, se înţelege valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea 
proprietarului clădirii, şi care, după caz, poate fi:  

a) costul de achiziţie, pentru clădirile dobândite cu titlu oneros;  
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b) costul de producţie, pentru clădirile construite de persoana juridică;  
c) valoarea actuală, estimată la înscrierea lor în activ, ţinându-se seama de valoarea clădirilor 

cu caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate, pentru clădirile obţinute cu titlu gratuit;  
d) valoarea de aport pentru clădirile intrate în patrimoniu în cazul asocierii/fuziunii, determinată 

prin expertiză, potrivit legii;  
e) valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru clădirile reevaluate în baza unei dispoziţii 

legale.  
(2) La determinarea valorii de inventar a clădirii se are în vedere însumarea valorilor tuturor 

elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scările, ascensoarele, instalaţiile 
de iluminat, instalaţiile sanitare, instalaţiile de încălzire, instalaţiile de telecomunicaţii prin fir şi altele 
asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor şi instalaţiilor 
funcţionale ale clădiri”i.  

Art.53. “În termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292 din Codul fiscal, consiliile locale 
adoptă hotărâri privind stabilirea cotei pe baza căreia se calculează impozitul pe clădiri datorat de 
persoanele juridice, cotă care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,0% inclusiv. În cazul municipiului 
Bucureşti această atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti”.  

Art.54. “(1) Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea 
în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă se calculează pe baza cotei stabilite între 5% şi 10%, 
care se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, 
până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Prin prima reevaluare se înţelege 
reevaluarea cea mai apropiată de anul fiscal 2002.  

(2) În cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, potrivit 
prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu 
modificările şi completările ulterioare, impozitul pe clădiri se calculează pe baza cotei stabilite între 
0,5% şi 1%, care se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor 
juridice, redusă cu 15%.  

(3) Cotele prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc de consiliile locale prin hotărâre, în termenul 
prevăzut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal. În cazul municipiului Bucureşti această atribuţie se 
îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti”.  

Art.55. “Pentru executarea prevederilor art. 253 alin. (6) din Codul fiscal se au în vedere 
următoarele:  

a) în cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor în ultimii 3 ani 
anteriori anului fiscal de referinţă, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite 
potrivit prevederilor pct. 54 alin. (1) asupra valorii de inventar a clădirii;  

b) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care în evidenţa contabilă s-a înregistrat 
valoarea rezultată în urma reevaluării, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite 
potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de inventar a clădirii;  

c) în cazul clădirilor dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă precum şi pe 
parcursul acestuia, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor 
pct. 53 asupra valorii de intrare în patrimoniu;  

d) în cazul clădirii a cărei valoare nu a fost recuperată integral pe calea amortizării şi la care s-
au efectuat lucrări de modernizare, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite 
potrivit prevederilor pct. 53, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează în 
contabilitate reevaluarea în urma lucrărilor de modernizare;  

e) pentru clădirea prevăzută la lit. d), dar la care nu a fost efectuată reevaluarea în ultimii 3 ani 
anteriori anului fiscal de referinţă, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite 
potrivit prevederilor pct. 54 alin. (1) asupra valorii rezultate din însumarea valorii de inventar a clădirii 
şi a valorii lucrărilor de modernizare”.  

Art.56. “Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se 
datorează de către proprietar”.  

Art.57. “(1) Impozitul pe clădiri pe perioada de leasing se determină pe baza valorii negociate 
între părţi, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi înscrise în contract. În cazul contractelor în care 
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valoarea negociată este în valută, plata impozitului pe clădiri se face în lei la cursul Băncii Naţionale a 
României din data efectuării plăţii. Începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care expiră 
contractul de leasing, impozitul pe clădiri se determină după cum contribuabilul este persoană fizică sau 
persoană juridică”.  

Art.58. “În cazul clădirilor proprietate a persoanelor juridice şi a căror valoare de inventar a 
fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă a clădirilor respective se reduce cu 
15%”.  

Art.59. “Impozitul pe clădiri este datorat de persoana juridică atât pentru clădirile aflate în 
funcţiune, în rezervă sau în conservare, cât şi pentru cele aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost 
recuperată integral pe calea amortizării”.  

Art.60. “Pentru aplicarea prevederilor art. 253 alin. (8) din Codul fiscal se au în vedere 
reglementările legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale”.  

Faţă de textele de lege sus-citate, apreciază instanţa de fond că, examinând comparativ textul 
alin.4 al art.2.1 din Anexa 1.1 a H.C.L. nr. 547/23.09.2005: „În cazul unei clădiri care nu a fost 
reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2006, respectiv 31.01.2002, cota impozitului pe 
clădiri este de 5% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanei 
juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare”,  

cu cel al art. 55 lit.c – Normele metodologice de aplicare a art. 253 alin. (6) din Codul fiscal : 
“În cazul clădirilor dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă precum şi pe 
parcursul acestuia, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor 
pct. 53 asupra valorii de intrare în patrimoniu”, se constată că prin H.C.L. nr. 547/23.09.2005 se 
impune o cotă de impozitare de 5% pentru toate clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani 
anteriori anului fiscal 2006, fără a se diferenţia după cum acestea sunt dobândite în ultimii 3 ani anteriori 
anului fiscal de referinţă, precum şi pe parcursul acestuia, sau cu mai mult de trei ani anteriori anului 
fiscal de referinţă, diferenţiere care ar impune un regim fiscal diferit, prin aplicarea cotei ordinare de 
impozit în cazul primelor, şi a cotei speciale în cazul celei de-a doua categorii.  

Pentru toate considerentele sus-expuse, instanţa de fond admite excepţia de nelegalitate a 
textului invocat, şi constată nelegalitatea art.2.1 alin.4  din  Anexa 1.1 a  H.C.L. nr. 547/23.09.2005 - 
„În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2006, respectiv 
31.01.2002, cota impozitului pe clădiri este de 5% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii 
înregistrată în contabilitatea persoanei juridice , până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima 
reevaluare”, în măsura în care cota impozitului pe clădiri de 5% se aplică şi clădirilor care nu au fost 
reevaluate  în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2006, dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă precum şi pe parcursul acestuia.  

Împotriva sus-menţionatei hotărâri, în termen promovează recurs ambele părţi, criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art.304 pct.9 Cod 
pr.civilă, cu referire la art.3041 Cod pr.civilă şi cu următoarea  motivaţie, în esenţă: 

A. Recurenta SC A.M.  SRL  
1. Învederează recurenta că, în mod greşit instanţa de fond a respins excepţia de nelegalitate a 

HCL nr.208/30.05.2003 privind stabilirea impozitelor locale pentru anul 2004,  cu motivaţia că stabilirea 
unei cote de impozitare pentru clădiri, de 1,5% se înscrie în limitele prevăzute de art.6 al.1 din OG 
nr.36/2002, în pofida faptului că ordonanţa a fost abrogată expres la data de 01.01.2004, prin intrarea în 
vigoare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

Se arată că instanţa de fond a aplicat în mod greşit legea, neţinând cont de următoarele: 
- HCL nr.208/30.05.2003 a fost adoptată sub imperiul OG nr.36/2002 cu modificările ce urmau a 

intra în vigoare la data de 01.01.2004 când intra în vigoare şi Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, care prevedea în mod expres în art.253 al.2 „Cota de impozitare se stabileşte prin hotărâre 
a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% inclusiv”. 
Susţine recurenta că, Consiliul Local Constanţa avea obligaţia modificării HCL nr.208/2003 în 

ceea ce priveşte cota impozitului pe clădiri la maxim 1%, astfel că nelegalitatea hotărârii rezidă din 
împrejurarea că aceasta face referire la cota de 1,5%. 

2. În mod greşit instanţa de fond a respins excepţia de nelegalitate a HCL nr.480/23.12.2004, 
considerând că deşi intrare în vigoare Codul fiscal care prevede în art.253 o cotă de maxim 1% din 
valoarea de inventar, pentru impozitul pe clădiri, totuşi cota de impozitare de 1,5% este legală, întrucât 
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respectarea dispoziţiilor art.287 Cod fiscal, ce prevedea posibilitatea consiliilor locale/judeţene de a 
majora anual cu maxim 20% pentru anul 2004, avea stabilite două condiţii pentru o astfel de situaţie, ce 
au fost omise a fi cercetate. 

Astfel, se susţine că, potrivit art.253 al.2 Cod fiscal s-a stabilit o cotă de 1% din valoarea de 
inventar a clădirii, pe de o parte, iar pe de altă parte legiuitorul permite prin art.287 Cod fiscal majorarea 
anuală a impozitului (a oricărui impozit) cu maxim 20%  faţă de nivelul stabilit pentru anul 2004, dar 
această majorare, în opinia recurentei, trebuie să fie operată cu respectarea art.253 Cod fiscal. 

Având în vedere cele menţionate se solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării în 
parte a încheierii recurate în sensul admiterii şi excepţiilor de nelegalitate cu privire la HCLM 
CONSTANTA nr.208/30.05.2003 şi nr.480/23.12.2004. 

B. Recurenţii pârâţi CONSILIUL LOCAL – SPIT-VBL: 
Motivând recursul promovat, pârâţii critică soluţia pronunţată de instanţa de fond în referire la 

modul de soluţionare a excepţiei de nelegalitate a art.2.1 al.4 din Anexa 1.1 a HCLM nr.547/2005, cu 
motivaţia în esenţă că s-a făcut o aplicare greşită a legii, reţinându-se că Hotărârea nr.547/2005 nu 
cuprinde toate ipotezele reglementate de Norma metodologică de aplicare a art.253 al.6 Cod fiscal. 

Nu s-a luat de către instanţă în considerare faptul că, imobilele dobândite în ultimii 3 ani nu sunt 
supuse reevaluării, date fiind prevederile pct.55 din HG nr.44/2004, iar în conţinutul hotărârii nu pot 
fi cuprinse totalitatea normelor Codului fiscal sau a celor prevăzute în Normele metodologice de aplicare 
a Codului fiscal. 

Se susţine că, instanţa de judecată nu poate constata nelegalitatea unei dispoziţii a HCLM, pentru 
simplu motiv că acesta nu face referire la toate ipotezele menţionate în Normele metodologice, ştiut fiind 
că HCLM-ul cuprinde doar norma cadru aplicabilă în anul de referinţă, ce se completează cu dispoziţiile 
din Codul fiscal şi cu normele emise în aplicarea acestuia. 

Prin întâmpinare, recurenta SC A.M. SRL solicită respingerea recursului formulat de 
recurenţii pârâţi CONSILIUL LOCAL – SPIT-VBL, apreciind că, în mod legal şi temeinic, instanţa de 
fond a procedat la admiterea excepţiei de nelegalitate a HCLM nr.547/2005. 

În opinia recurentei - intimate reclamante Tribunalul Constanţa a motivat soluţia, aplicând corect 
dispoziţiile legale, fiind evident că Hotărârile Consiliului Local sunt adoptate în aplicarea legii, nefiind 
obligatoriu ca acestea să cuprindă în totalitate normele juridice cuprinse în Codul fiscal şi Normele 
metodologice de aplicare ale acestuia, însă consideră că, în mod obligatoriu aceste hotărâri ar trebui să 
cuprinsă situaţiile de excepţie, toate situaţiile speciale prevăzute în actele normative menţionate. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat şi a susţinerilor 
părţilor, şi văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii ca 
nefondat a recursului promovat de SC A.M. SRL şi admiterii ca fondat a recursului promovat de pârâţii 
CONSILIUL LOCAL – SPIT-VBL, cu consecinţa modificării în parte a sentinţei recurate, în sensul 
respingerii ca nefondată a excepţiei de nelegalitate a HCLM nr.547/23.09.2005. 

Pentru a aprecia de această manieră, Curtea reţine în esenţă, următoarele: 
Prin cererea de chemare în judecată, recurenta reclamantă SC A.M. SRL a solicitat ca prin 

hotărâre judecătorească să se dispună anularea Dispoziţiei R-B6565/10.02.2009 emisă de S.P.I.T.V.B.L.; 
admiterea contestaţiei formulate împotriva Deciziei de impunere nr.B 168544/17.12.2008 emisă de 
S.P.I.T.V.B.L. - prin care se constată obligaţii suplimentare in valoare de 110.743 lei, reprezentând 
impozit pe clădiri, majorări aferente si penalităţi de întârziere aferente - şi desfiinţarea parţială a acesteia 
ca fiind nelegală şi netemeinică. 

La data de 15.01.2010 recurenta a înţeles a invoca în cauză, excepţia de nelegalitate privind 
următoarele acte administrative unilaterale:  

- HCLM Constanţa nr.208/30.05.2003, pe considerentul nelegalităţii în ceea ce priveşte nivelul 
cotei de impozitare pe clădiri datorat de contribuabilii persoane juridice, respectiv cota de 1,5% 
din valoarea de inventar a clădirilor; 

- HCLM Constanţa nr.480/23.12.2004, prin care se stabilesc impozitele şi taxele legale valabile 
pentru anul 2005 datorate de contribuabilii de pe raza Municipiului Constanţa, pe considerentul 
nivelului cotei de impozitare pe clădiri datorat de contribuabilii persoane juridice, respectiv cota 
de 1,5% din valoarea de inventar a clădirilor; 

- HCLM Constanţa nr.547/23.09.2005, prin care se stabilesc impozitele şi taxele legale valabile 
pe anul 2006 datorate de contribuabilii de pe raza Municipiului Constanţa, pe considerentul 
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nivelului cotei de impozitare pe clădiri datorat de contribuabilii persoane juridice, respectiv cota 
de 5% din valoarea de inventar a clădirilor, care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani, anterior 
anului fiscal de referinţă 2006, dar care au fost dobândite în ultimii 3 ani anterior anului 2006. 
1. Susţinerile recurentei reclamante SC A.M. SRL privind modalitatea în care a fost 

soluţionată excepţia de nelegalitate a HCLM Constanţa nr.208/30.05.2003, nu pot fi primite de către 
Curte deoarece, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut instanţa de fond, cota de impozitare de 1,5% 
prevăzută în HCLM 208/30.05.2003 se înscrie în limitele prevăzute de art.6 al.1 din OG nr.36/2002. 

Curtea reţine că HCLM nr.208/30.05.2004 a fost adoptată în aplicarea OG nr.36/2002 privind 
impozitele şi taxele locale, republicată şi a HG nr.1278/2002 de aprobare a Normelor metodologice 
pentru aplicarea OG nr.36/2002, acte normative în vigoare la data adoptării HCLM 
nr.208/30.05.2003, astfel cum rezultă din chiar preambulul acesteia. 

La acea dată, dispoziţiile cuprinse în art.6 al.1 din OG nr.36/2002, astfel cum fusese modificată 
prin OUG nr.138/2002, OG nr.36/2003, OG nr.39/2003, OG nr.3/2003, Legea nr.95/2003, Legea 
nr.232/2003, Legea nr.358/2003 şi Normele metodologice de aplicare a OG nr.36/2002, aprobate 
prin HG nr.1278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prevedeau:  

(1) Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (3), se calculează prin 
aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% asupra valorii de 
inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.  

(2) Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 
până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cota impozitului pe clădiri este între 3% şi 5%, 
aplicată la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea 
acestora.  

(3) Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se 
determină asupra valorii negociate între părţi şi înscrise în contract şi se datorează de către proprietar.  

(4) Începând cu data transferului de proprietate către beneficiar a clădirilor ce fac obiectul 
contractelor de leasing financiar impozitul se determină prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (2), 
până la data primei reevaluări înregistrate în contabilitate.    
  Potrivit  normelor  metodologice de aplicare a O.G. nr. 36/2002:  

6.01. - Prin sintagma valoarea de inventar înscrisă în evidenţa contabilă se înţelege valoarea de 
intrare a clădirilor în patrimoniu şi care, după caz, poate fi:  

a) costul de achiziţie, pentru clădirile procurate cu titlu oneros;  
b) costul de producţie, pentru clădirile construite de unitatea patrimonială;  
c) valoarea actuală, estimată la înscrierea lor în activ, ţinându-se seama de valoarea clădirilor 

cu caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate, pentru clădirile obţinute cu titlu gratuit;  
d) valoarea de aport - de utilitate acceptată de părţi -, pentru clădirile intrate în patrimoniu cu 

ocazia asocierii/fuziunii, conform statutelor şi contractelor, determinată prin expertiză, potrivit legii;  
e) valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru clădirile reevaluate în baza unei dispoziţii 

legale.  
6.02. În cursul lunii mai a fiecărui an fiscal pentru anul următor, consiliile locale adoptă hotărâri 

privind stabilirea cotei pe baza căreia se calculează impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice, 
cotă care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% inclusiv. În cazul municipiului Bucureşti această atribuţie 
se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  

6.03. Pentru clădirile contribuabililor persoane juridice impozitul se calculează de către aceştia 
prin aplicarea cotei stabilite de către consiliile locale, potrivit legii, ce poate fi cuprinsă între 0,5% şi 
1,5% inclusiv, asupra valorii de inventar înscrise în evidenţa contabilă a acestora. În cazul 
municipiului Bucureşti această atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti.  
   Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, model 
ITL - 003, este prevăzută în anexa nr. IV la prezentele norme metodologice.  

6.04. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au înregistrată în evidenţa 
contabilă valoarea de inventar actualizată a clădirilor, începând cu anul 1998, se calculează pe baza 
cotei stabilite între 3% şi 5% inclusiv, prin hotărâre a consiliului local. Cota se stabileşte în cursul lunii 
mai a fiecărui an fiscal şi se aplică pentru anul următor. În cazul municipiului Bucureşti această 
atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  
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6.05. Pentru executarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţă se au în vedere următoarele:  
a) impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a 

clădirilor începând cu anul 1998 până la data de 1 ianuarie 2003, data intrării în vigoare a prevederilor 
referitoare la impozitul pe clădiri potrivit art. 78 din Ordonanţă, se calculează prin aplicarea asupra 
valorii de inventar a clădirii a cotei stabilite între 3% şi 5% inclusiv, prin hotărâre a consiliului local;  

b) impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a 
clădirilor începând cu anul 1998 până la data primei reevaluări, după data de 1 ianuarie 2003, se 
calculează prin aplicarea asupra valorii de inventar a clădirii a cotei stabilite între 3% şi 5% inclusiv, 
prin hotărâre a consiliului local;  
   c) după efectuarea reevaluării impozitul pe clădiri se calculează potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) 
din Ordonanţă coroborate cu cele ale pct. 6.03 din prezentele norme metodologice, începând cu data de 
întâi a lunii următoare celei în care se efectuează reevaluarea.  

6.06. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se 
datorează de către proprietar. Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de 
leasing şi societăţile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 
ianuarie 2000, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, proprietar este 
locatorul/finanţatorul până la data expirării contractului de leasing, când se transferă 
utilizatorului/beneficiarului dreptul de proprietate asupra clădirii.  

6.07. Impozitul pe clădiri pe perioada de leasing se determină pe baza valorii negociate între 
părţi şi înscrise în contract. Începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care expiră contractul 
de leasing, impozitul pe clădiri se determină după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană 
juridică.  

Valoarea negociată între părţi corespunde valorii totale a contractului de leasing.  
6.08. La determinarea valorii de inventar a clădirii se are în vedere însumarea valorilor tuturor 

elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scările, ascensoarele, instalaţiile 
de iluminat, instalaţiile sanitare, instalaţiile de încălzire, instalaţiile de telecomunicaţii prin fir şi altele 
asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor şi instalaţiilor 
funcţionale ale clădirii.  

Respectând dispoziţiile cuprinse în legislaţia sus-citată, prin HCLM nr.208/30.05.2003 privind 
stabilirea impozitelor locale pentru anul 2004 – Anexa 1.2 – impozitul pe clădiri în cazul 
contribuabililor persoane juridice s-a prevăzut: 

1. Pentru clădirile dobândite începând cu 01.01.1998 în cazul contribuabililor persoane 
juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de intrare în 
patrimoniu a clădirii, înscrisă în evidenţa contabilă a acestora, conform legii.  

2. Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 
până al data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea 
cotei de 5% asupra valorii de inventar a clădirii până la data primei reevaluări, înregistrată în 
contabilitatea acestora. 

3. În cazul clădirilor la care s-au efectuat lucrări de modernizare, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei de 1,5% numai pentru cele care au fost reevaluate potrivit prevederilor 
art.2 alin.1 lit.e din Normele privind reeevaluarea imobilizărilor corporale, aprobate prin H.G. nr. 
403/2000.  

În atare situaţie, nu se poate reţine că instanţa de fond ar fi aplicat în mod greşit legea deoarece, 
indiferent de faptul abrogării OG nr.36/2002 prin art.298 pct.27 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, în vigoare la data de 01.01.2004, taxele şi impozitele locale pentru anul 2004 sunt prevăzute prin 
Hotărârile consiliilor locale în baza OG nr.36/2002. 

Este fără putinţă de tăgadă că, dispoziţiile Codului fiscal privind taxele şi impozitele locale îşi 
găsesc aplicarea pentru taxele şi impozitele aplicabile cu începere din anul 2005, atât timp cât, în 
conţinutul disp.art.288 al.1 din Codul fiscal se prevede că, „Consiliile locale, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene adoptă hotărâri privind taxele şi impozitele locale pentru 
anul fiscal următor în termen de 45 zile lucrătoare de la data publicării în M.O al României, Partea 
I…”, iar până la modificarea prin Legea nr.494/15.07.2004, prevedea că, „Consiliile locale şi judeţene 
adoptă deciziile cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru un an calendaristic până la 
data de 31 mai inclusiv a anului calendaristic precedent”. 
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În atare condiţii, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a reţinut că pentru anul 2004, nu se 
putea adopta o hotărâre care să prevadă taxe şi impozitele locale, în condiţiile şi limitele prevăzute de 
Codul fiscal, concluzie ce într-adevăr rezulta şi din dispoziţiile art.223 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003 aprobate prin HG nr.44/2004, potrivit cărora „În anul 2004 potrivit 
prevederilor art.296 al.3 Cod fiscal, majorarea anuală a impozitelor şi taxelor locale are la bază 
Hotărârile Consiliilor locale adoptate în anul 2003, cu aplicabilitate în anul 2004”. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate sub aspectul modului de soluţionare a excepţiei de nelegalitate privind HCLM 
nr.208/30.05.2004, Curtea apreciază în sensul respingerii recursului promovat de recurenta SC A.M.  
SRL. 

2. Nici susţinerile recurentei reclamante SC A.M. SRL privind modalitatea în care a fost 
soluţionată excepţia de nelegalitate a HCLM Constanţa nr.480/23.12.2004, nu pot fi primite de către 
Curte deoarece, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut instanţa de fond, cota de impozitare de 1,5% 
prevăzută în HCLM 480/23.12.2004 se înscrie în limitele prevăzute de art.287 Cod fiscal. 

Astfel, după cum rezultă din preambulul HCLM nr.480/23.12.2004, aceasta a fost adoptată în 
aplicarea Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, şi a Titlului IX din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 aprobat prin HG nr.44/2004. 

În atare condiţii, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut instanţa de fond, potrivit sus-
menţionatelor acte normative în vigoare la data adoptării hotărârii, calculul impozitului datorat de 
persoanele juridice era: 

Conform art.253 Cod fiscal: 
(1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 

impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.  
(2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,5% 

şi 1%, inclusiv.  
(3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată 

în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.  
(4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea 

impozabilă se reduce cu 15%.  
(5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată conform prevederilor legale în vigoare, valoarea 

de inventar a clădirii este valoarea înregistrată în contabilitatea proprietarului imediat după reevaluare.  
(6) În cazul unei clădiri care a fost dobândită înainte de 1 ianuarie 1998 şi care după această 

dată nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este stabilită de consiliul local între 5% şi 10% şi se 
aplică la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea 
persoanelor juridice.  

(7) În cazul unei clădiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se aplică următoarele 
reguli:  

a) impozitul pe clădire se datorează de proprietar;  
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea clădirii 

înregistrată în contractul de leasing financiar.  
(8) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în 

funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea 
amortizării, 
iar potrivit Normelor metodologice art.52:  

al.(1) Prin sintagma valoarea de inventar a clădirii, în scopul determinării impozitului pe clădiri, 
se înţelege valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului 
clădirii, şi care, după caz, poate fi:  

a) costul de achiziţie, pentru clădirile dobândite cu titlu oneros;  
b) costul de producţie, pentru clădirile construite de persoana juridică;  
c) valoarea actuală, estimată la înscrierea lor în activ, ţinându-se seama de valoarea clădirilor 

cu caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate, pentru clădirile obţinute cu titlu gratuit;  
d) valoarea de aport pentru clădirile intrate în patrimoniu în cazul asocierii/fuziunii, determinată 

prin expertiză, potrivit legii;  
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e) valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru clădirile reevaluate în baza unei dispoziţii 
legale.  

al.(2) La determinarea valorii de inventar a clădirii se are în vedere însumarea valorilor tuturor 
elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scările, ascensoarele, instalaţiile 
de iluminat, instalaţiile sanitare, instalaţiile de încălzire, instalaţiile de telecomunicaţii prin fir şi altele 
asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor şi instalaţiilor 
funcţionale ale clădirii.  

art.53. al.(1) În cursul lunii mai a fiecărui an fiscal pentru anul următor, consiliile locale adoptă 
hotărâri privind stabilirea cotei pe baza căreia se calculează impozitul pe clădiri datorat de persoanele 
juridice, cotă care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,0% inclusiv. În cazul municipiului Bucureşti această 
atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  

al.(2) Pentru clădirile contribuabililor persoane juridice impozitul se calculează de către aceştia 
prin aplicarea cotei stabilite de către consiliile locale, potrivit prevederilor alin. (1), asupra valorii de 
inventar înregistrate în evidenţa contabilă a acestora. În cazul municipiului Bucureşti această atribuţie 
se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  

art.54. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au înregistrată în evidenţa 
contabilă valoarea de inventar actualizată a clădirilor, începând cu anul 1998 se calculează pe baza 
cotei stabilite între 5% şi 10% inclusiv, prin hotărâre a consiliului local. Cota se stabileşte în cursul lunii 
mai a fiecărui an fiscal şi se aplică pentru anul următor. În cazul municipiului Bucureşti această 
atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  

art.55. Pentru executarea prevederilor art. 253 alin. (6) din Codul fiscal se au în vedere 
următoarele:  

a) în cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 
1998, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 54 asupra 
valorii de inventar a clădirii;  

b) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care în evidenţa contabilă s-a înregistrat 
valoarea rezultată în urma reevaluării, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite 
potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de inventar a clădirii;  

c) în cazul clădirilor dobândite începând cu 1 ianuarie 1998, impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de intrare în patrimoniu;  

d) în cazul clădirilor la care s-au efectuat lucrări de modernizare, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 numai pentru cele care au fost 
reevaluate potrivit reglementărilor legale în vigoare.  

art.56. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se 
datorează de către proprietar.  

art.57. al.(1) Impozitul pe clădiri pe perioada de leasing se determină pe baza valorii negociate 
între părţi, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi înscrise în contract. În cazul contractelor în care 
valoarea negociată este în valută, plata impozitului pe clădiri se face în lei la cursul Băncii Naţionale a 
României din data efectuării plăţii. Începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care expiră 
contractul de leasing, impozitul pe clădiri se determină după cum contribuabilul este persoană fizică sau 
persoană juridică.  

al.(2) Valoarea negociată între părţi corespunde valorii totale a contractului de leasing.  
art.58. Valoarea impozabilă a clădirilor, proprietatea persoanelor juridice, care a fost 

recuperată integral pe calea amortizării, se reduce cu 15%.  
art.59. Impozitul pe clădiri este datorat de persoana juridică atât pentru clădirile aflate în 

funcţiune, în rezervă sau în conservare, cât şi pentru cele aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost 
recuperată integral pe calea amortizării.  

art.60. Pentru aplicarea prevederilor art. 253 alin. (8) din Codul fiscal se au în vedere 
reglementările legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale.  

În referire la majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile 
judeţene, în mod legal şi temeinic instanţa de fond, făcând trimitere la dispoziţiile cuprinse în Codul 
fiscal şi Normele metodologice de aplicare a acestuia, a concluzionat asupra împrejurării că, impozitul 
pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice, era de 1,5%, aplicată la valoarea de inventar, 
Consiliul local putând majora această cotă de impozitare până la 1,8%. 
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 Astfel, potrivit dispoziţiilor cuprinse în art.287 din Codul fiscal: “Consiliul local sau consiliul 
judeţean, după caz, poate majora anual cu maximum 20%, faţă de nivelul stabilit pentru anul 2004, în 
funcţie de condiţiile specifice zonei, orice impozit sau taxă locală prevăzută în prezentul titlu, cu excepţia 
taxelor prevăzute la art. 295 alin. (11) lit. b)-d)”, iar potrivit art.222 din Normele metodologice: 
  (1) “Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, după caz, 
pot majora anual impozitele şi taxele locale prevăzute de Codul fiscal, exclusiv taxele prevăzute la art. 
295 alin. (11) lit. b), c) şi d) din acesta, cu până la 20%, inclusiv, în funcţie de condiţiile specifice zonei. 
Hotărârea privind majorarea anuală se adoptă în luna mai a fiecărui an şi se aplică în anul fiscal 
următor.  
         (2) Hotărârile adoptate au la bază nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sumă fixă 
conform prevederilor Codului fiscal, precum şi impozitele şi taxele locale determinate pe bază de cotă 
procentuală, potrivit dispoziţiilor acestuia. Hotărârea de majorare se aplică numai pentru anul fiscal 
pentru care s-a aprobat. În anul fiscal următor se vor avea în vedere impozitele şi taxele locale 
actualizate cu rata inflaţiei conform prevederilor art. 292 din Codul fiscal coroborate cu cele din 
prezentele norme metodologice”.  
 Pe de altă parte, potrivit art.223 din Norme: “În anul 2004, potrivit prevederilor art. 296 alin. 
(3) din Codul fiscal, majorarea anuală a impozitelor şi taxelor locale are la bază hotărârile consiliilor 
locale adoptate în anul 2003, cu aplicabilitate în anul 2004”, astfel că, în mod legal şi temeinic prin 
HCLM nr.480/23.12.2004 s-a stabilit o cotă de impozitare de 1,5%, ce se înscrie în limitele de 
majorare prevăzute de art.287 Cod fiscal. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate sub aspectul modului de soluţionare a excepţiei de nelegalitate privind HCLM 
nr.480/23.12.2004, Curtea apreciază în sensul respingerii recursului promovat de recurenta SC A.M. 
SRL. 

3. În referire la recursul promovat de recurenta pârâtă CLM CONSTANŢA - SPITVBL 
CONSTANŢA, privind modul de soluţionare a excepţiei de nelegalitate a HCLM 
nr.547/23.09.2005, Curtea apreciază în sensul admiterii ca fondat a recursului, pentru următoarele 
considerente, în esenţă: 

Astfel cum rezultă din preambului HCLM nr.547/23.09.2005 acesta a fost adoptat în aplicarea 
Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a Titlului IX din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003 adoptate prin HG nr.44/2004. 

Din probatoriul administrat în cauză, rezultă fără putinţă de tăgadă că, prin Hotărârea a cărei 
excepţie de nelegalitate a fost invocată, au fost stabilite impozitele locale pe anul 2006 – Anexa 1.1 – 
impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice, precum şi cotele de impozitare prin 
art.2.1. 

Astfel:  În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 
de impozitare de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii.  

În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea 
impozabilă se reduce cu 15%.  

Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cote de impozitare 
este de 1,5%.  

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2006, 
respectiv 31.01.2002, cota impozitului pe clădiri este de 5% şi se aplică la valoarea de inventar a 
clădirii înregistrată în contabilitatea persoanei juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat 
prima reevaluare.  

Pentru clădirile nereevaluate la care s-au efectuat lucrări de modernizare după data de 
31.12.2002, potrivit reglementările legale în vigoare, cota de impunere este 5%  asupra valorii rezultate 
din însumarea valorii de inventar a clădirii şi a valorii lucrărilor de modernizare.  

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, impozitul pe clădiri 
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz.  

În atare situaţie, într-adevăr nu putea fi primit motivul de nelegalitate a hotărârii referitor la 
întemeierea HCLM nr.547/23.09.2005 pe un act normativ abrogat – HG nr.44/2004 – întrucât HG 
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nr.84/2005 nu abroga, ci modifica şi completa Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 aprobate prin HG nr.44/2004. 

La data adoptării hotărârii de către Consiliul Local, calculul impozitului datorat de persoanele 
juridice, se făcea potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la acea dată, după cum urmează: 

- Codul fiscal prevedea:  
Art. 253.  “(1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 

unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.  
(2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,5% şi 

1%, inclusiv.  
(3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată 

în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.  
(4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea 

impozabilă se reduce cu 15%.  
(5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată conform prevederilor legale în vigoare, valoarea 

de inventar a clădirii este valoarea înregistrată în contabilitatea proprietarului imediat după reevaluare.  
(6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 

referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea 
persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie 
clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea 
prevăzută la alin. (2).  

(7) În cazul unei clădiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se aplică următoarele 
reguli:  

a) impozitul pe clădire se datorează de proprietar;  
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea clădirii 

înregistrată în contractul de leasing financiar.  
(8) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în 

funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea 
amortizării”.  
  - Normele metodologice prevedeau: 

Art.52. “(1) Prin sintagma valoarea de inventar a clădirii, în scopul determinării impozitului pe 
clădiri, se înţelege valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea 
proprietarului clădirii, şi care, după caz, poate fi:  

a) costul de achiziţie, pentru clădirile dobândite cu titlu oneros;  
b) costul de producţie, pentru clădirile construite de persoana juridică;  
c) valoarea actuală, estimată la înscrierea lor în activ, ţinându-se seama de valoarea clădirilor 

cu caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate, pentru clădirile obţinute cu titlu gratuit;  
d) valoarea de aport pentru clădirile intrate în patrimoniu în cazul asocierii/fuziunii, determinată 

prin expertiză, potrivit legii;  
e) valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru clădirile reevaluate în baza unei dispoziţii 

legale.  
(2) La determinarea valorii de inventar a clădirii se are în vedere însumarea valorilor tuturor 

elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scările, ascensoarele, instalaţiile 
de iluminat, instalaţiile sanitare, instalaţiile de încălzire, instalaţiile de telecomunicaţii prin fir şi altele 
asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor şi instalaţiilor 
funcţionale ale clădiri”i.  

Art.53. “În termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292 din Codul fiscal, consiliile locale 
adoptă hotărâri privind stabilirea cotei pe baza căreia se calculează impozitul pe clădiri datorat de 
persoanele juridice, cotă care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,0% inclusiv. În cazul municipiului 
Bucureşti această atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti”.  

Art.54. “(1) Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea 
în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă se calculează pe baza cotei stabilite între 5% şi 10%, 
care se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, 
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până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Prin prima reevaluare se înţelege 
reevaluarea cea mai apropiată de anul fiscal 2002.  

(2) În cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, potrivit 
prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu 
modificările şi completările ulterioare, impozitul pe clădiri se calculează pe baza cotei stabilite între 
0,5% şi 1%, care se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor 
juridice, redusă cu 15%.  

(3) Cotele prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc de consiliile locale prin hotărâre, în termenul 
prevăzut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal. În cazul municipiului Bucureşti această atribuţie se 
îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti”.  

Art.55. “Pentru executarea prevederilor art. 253 alin. (6) din Codul fiscal se au în vedere 
următoarele:  
   a) în cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor în ultimii 3 ani anteriori 
anului fiscal de referinţă, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit 
prevederilor pct. 54 alin. (1) asupra valorii de inventar a clădirii;  
   b) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care în evidenţa contabilă s-a înregistrat 
valoarea rezultată în urma reevaluării, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite 
potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de inventar a clădirii;  
   c) în cazul clădirilor dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă precum şi pe 
parcursul acestuia, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor 
pct. 53 asupra valorii de intrare în patrimoniu;  
   d) în cazul clădirii a cărei valoare nu a fost recuperată integral pe calea amortizării şi la care s-au 
efectuat lucrări de modernizare, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit 
prevederilor pct. 53, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează în 
contabilitate reevaluarea în urma lucrărilor de modernizare;  
   e) pentru clădirea prevăzută la lit. d), dar la care nu a fost efectuată reevaluarea în ultimii 3 ani 
anteriori anului fiscal de referinţă, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite 
potrivit prevederilor pct. 54 alin. (1) asupra valorii rezultate din însumarea valorii de inventar a clădirii 
şi a valorii lucrărilor de modernizare”.  

Art.56. “Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se 
datorează de către proprietar”. 

Art.57. “(1) Impozitul pe clădiri pe perioada de leasing se determină pe baza valorii negociate 
între părţi, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi înscrise în contract. În cazul contractelor în care 
valoarea negociată este în valută, plata impozitului pe clădiri se face în lei la cursul Băncii Naţionale a 
României din data efectuării plăţii. Începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care expiră 
contractul de leasing, impozitul pe clădiri se determină după cum contribuabilul este persoană fizică sau 
persoană juridică”.  

Art.58. “În cazul clădirilor proprietate a persoanelor juridice şi a căror valoare de inventar a 
fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă a clădirilor respective se reduce cu 
15%”.  

Art.59. “Impozitul pe clădiri este datorat de persoana juridică atât pentru clădirile aflate în 
funcţiune, în rezervă sau în conservare, cât şi pentru cele aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost 
recuperată integral pe calea amortizării”.  
      Art.60. “Pentru aplicarea prevederilor art. 253 alin. (8) din Codul fiscal se au în vedere 
reglementările legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale”.  
 Redarea textelor legale aplicabile în materie conduce la concluzia că în sistemul fiscal, 
reglementat de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se urmăreşte aplicarea cotei de impozitare la o 
valoare de impunere cât mai apropiată de valoarea de circulaţie a clădirilor, deziderat care nu poate fi 
atins în condiţiile evoluţiei economice fără o reevaluare perioadică a bazei de impunere, în vederea 
corelării celor două valori. 
 În atare condiţii, atât timp cât recurenta - intimată SC A.M. SRL nu a efectuat în perioada 2000 
– 2006 nici o reevaluare în conformitate cu prevederile art.253 al.6 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, în mod corect s-a apreciat că, clădirea Hotelului Ambasador a fost reevaluată atunci când, 
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administratorul acesteia înregistra modificarea investiţiilor din contul 231 „Investiţii”, în contul 212 
„Clădiri”, începând cu data de 01.06.2006, potrivit prevederilor pct.55 al.1 lit.”b” din HG nr.44/2004. 
 Aşa fiind, odată ce hotărârea Consiliului local reprezintă un act al administraţiei publice locale, 
emis pentru exercitarea atribuţiunilor de funcţionare a acestuia, prin ea stabilindu-se impozite şi taxe 
locale în baza dispoziţiilor Codului fiscal, Curtea apreciază că, în mod greşit instanţa de fond a reţinut că 
HCLM nr.547/2005 impune o cotă de impozitare pentru toate clădirile ce nu au fost reevaluate în ultimii 
3 ani anterior anului fiscal 2006, fără a se diferenţia după cum acestea au fost dobândite în ultimii 3 ani 
anterior anului fiscal de referinţă. 
 Faţă de această situaţie, apreciază Curtea că, în speţă erau aplicabile dispoziţiile cuprinse în 
art.253 pct.6 Cod fiscal, cu referire la art.55 lit.”e” şi aplicarea art.54 al.1 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003, aprobate prin HG nr.44/2004, astfel cum au fost modificate şi completate 
prin HG nr.84/2005. 
 Se va reţine că, instanţa de fond nu a luat în considerare faptul că imobilele dobândite în ultimii 3 
ani nu sunt supuse reevaluării, date fiind prevederile art.55 lit.”c” din HG nr.44/2004, în mod greşit, 
astfel că, apreciază Curtea concluzionând că, HCLM nr.547/2005 este legală şi temeinică.  
  Pe de altă parte, Curtea reţine că hotărârea Consiliului Local nu putea să cuprindă în totalitate atât 
normele prevăzute în Codul fiscal, cât şi normele cuprinse în Normele metodologice de aplicare a 
Codului fiscal, fapt ce însă nu determină aprecierea că prevederile HCLM nu s-ar completa cu cele 
cuprinse în Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare a acestuia, ştiut fiind că HCLM-ul cuprinde 
doar norma cadru aplicabilă în anul fiscal de referinţă. 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, cum în speţă, prin HCLM nr.547/23.09.2005 au fost 
respectate reglementările cuprinse în art.253 al.6 din Codul fiscal, şi admiţând recursul promovat de 
recurenţii pârâţi CLM CONSTANŢA - SPITVBL, în temeiul art.312 Cod pr.civilă, Curtea dispune 
modificarea în parte a sentinţei recurate, în sensul că se va respinge ca nefondată excepţia de 
nelegalitate a HCLM nr.547/23.09.2005. 

 Văzând şi dispoziţiile art.274 Cod pr.civilă, Curtea obligă pe recurenta reclamantă SC A.M. 
SRL la plata către recurenţii pârâţi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA -  
SPITVBL a sumei de 357 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu apărător ales. 

 

54. Contestaţie împotriva actului administrativ reprezentând proces verbal de control. 
Anulare act administrativ. Restituire contravaloare diferenţe acciză. 

 
                                                                             Art.6, art.10 – HG nr.804/2008  

 
Decizia civilă nr. 590/CA/23.09.2010 

Dosar nr. 1040/88/2009 
 

Prin cererea înregistrată cu nr.1040/88/20 mai 2009 la Tribunalul Tulcea, reclamanta S.C. N.  
S.R.L a formulat contestaţie împotriva Deciziei nr.2 din 19.01.2009 prin care a fost soluţionată 
contestaţia  înregistrată sub nr.187 din 12.01.2009 împotriva actului administrativ reprezentat de 
procesul verbal de control nr. 8862 din 16.12.2008, decizie emisă de pârâţii D.J.A.O.V. TULCEA, 
D.R.A.O.V. GALAŢI şi A.N.V., solicitând anularea acesteia şi restituirea sumei de 2.961,59 lei 
reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă în cursul lunilor august şi 
septembrie şi solicitată în luna octombrie 2008. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că cererile de restituire a accizei la motorină 
înregistrate sub nr. 98/19.11.2008 şi nr. 99/19.11.2008 au fost respinse de către D.J.A.O.V Tulcea.  

Precizează reclamanta că cererile au avut ca obiect restituire de acciză plătită pentru motorina 
care a fost înscrisă în adeverinţele din luna  august şi septembrie 2008,  livrată în cursul lunii 
octombrie 2008 şi întocmită documentaţia de restituire în luna noiembrie 2008. 

 Motivul nerestituirii sumei datorate este faptul că cererea a fost depusă peste termenul în care 
se putea solicita restituirea, iar organul de control a luat această decizie motivat de prevederile 
Ordinului nr. 2599/2008 privind aprobarea procedurii de restituire a sumelor reprezentând diferenţe de 
accize pentru motorina livrată cu acciză redusă şi care la pct. 4 prevede că cererile de confirmare a 
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cantităţii totale de motorină livrată cu acciză redusă se depun de către furnizori, în temeiul 
prevederilor art. 10 al. 2 din H.G. nr. 804/2008, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a fost 
livrată motorina, la Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Judeţene sau a municipiului 
Bucureşti care au emis adeverinţele, după caz. 

Organul de control a constatat că aceste cereri nu au fost depuse în termenul prevăzut de lege, 
respectiv până la data de 10 a lunii următoare celei în care a fost livrată motorina. 

Apreciază reclamanta că decizia atacată este netemeinică şi nelegală având în vedere modul în 
care organul de control a interpretat aceste prevederi legale, precum şi dispoziţiile pct. 5 din ordin, 
care prevede că aceste solicitări de restituire de accize  se fac pe măsura livrării motorinei în cauză, iar 
reclamanta a depus aceste cereri la momentul la care a fost livrată întreaga cantitate de motorină 

 Printr-o interpretare restrictivă şi contrară spiritului legii, organul de control  a refuzat 
restituirea  unor sume pentru motorina existentă în adeverinţele din luna august şi septembrie 2008, 
motivând că au fost solicitate tardiv, considerându-se că pentru ceea ce există în adeverinţele  din 
lunile august si septembrie 2008 trebuia să se solicite restituirea de accize în lunile septembrie şi 
octombrie, deşi nu toată cantitatea de motorină a fost livrată în aceste luni. 

Consideră reclamanta că în raport  de prevederile art. 10 al. 2, 3 şi 4 din H.G nr. 804/2008, 
cerinţa legii este aceea de a se depune cererile reprezentând cantitatea totală de motorină livrată şi nu 
cantitatea totală de motorină însumând adeverinţele primite într-o anumită lună. 

În situaţia în care legiuitorul nu a înţeles să distingă între livrarea totală a motorinei înscrise în 
adeverinţe şi a livrării parţiale, susţine reclamanta că nici organul de control nu trebuie să facă acest 
lucru; mai mult, acesta recunoaşte că situaţia livrării parţiale a motorinei înscrisă în adeverinţe nu este 
reglementată. 

Arată în continuare reclamanta că, în ce priveşte solicitarea sa de restituire diferenţe de accize, 
au fost îndeplinite condiţiile H.G. nr. 804/2008 şi anume: a depus la Autoritatea Fiscală Teritorială o 
cerere de restituire a sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciză 
redusă, cu confirmarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, fiind anexate în original 
adeverinţele emise în acest sens. Totodată, au fost îndeplinite şi prevederile Ordinului nr. 2599/2008, 
respectiv  s-au depus cererile de confirmare a cantităţii totale de motorină livrată cu acciză redusă 
până la data de 10 a lunii următoare celei în care a fost livrată motorina. 

În drept, îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. 10 din H.G. nr. 804/2008 pct. 5 din Ordinul 
nr. 2599/2008; Legea nr. 554/2004 şi O.U.G. nr. 92/2003. 

În dovedirea cererii, s-au depus în copie înscrisuri. 
Pârâta D.A.O.V. Galaţi a formulat în nume propriu, cât şi pentru D.J.A.O.V. Tulcea 

întâmpinare, solicitând respingerea acţiuni ca nefondată. 
Arată pârâta că decizia nr. 2/19.01.2009 este temeinică şi legală întrucât reclamanta nu 

îndeplineşte condiţiile  prevăzute de H.G. nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului  şi a condiţiilor de 
aplicare a accizei reduse la  motorina achiziţionată în perioada august – decembrie 2008 în vederea 
utilizării în agricultură, din documentaţia depusă de către reclamantă constatându-se că cererile de 
restituire pentru lunile august şi septembrie 2008 au fost depuse peste termenul prevăzut  la pct. 4 din 
O.M.E.F.  nr. 2599/2008 şi art. 10 al. 2 din H.G. nr. 804/2008 . 

Arată de asemenea pârâta că dacă pentru cererea nr. 100/19.11.2008 s-a propus restituirea 
diferenţei de accize în sumă de  16.426,03 lei pentru motorina livrată în cursul lunii octombrie 2008, 
în ce priveşte cererile de restituire nr. 98 şi 99/19.11.2008 pentru suma de  2.961,59 lei reprezentând 
diferenţa de acciză pentru motorina livrată  cu acciza redusă în cursul lunilor august si septembrie 
2008, acestea au fost depuse peste termenul prevăzut de lege. 

Totodată, pârâta a depus la dosarul cauzei şi actele care au stat la baza emiterii deciziei 
contestate. 

Prin sentinţa civilă nr. 473/26.02.2010 instanţa a respins contestaţia ca nefondată. 
Au fost reţinute următoarele: 
Prin decizia nr. 2/19.01.209 emisă de D.J.A.O.V. Tulcea s-a respins ca nefondată contestaţia 

formulată de S.C. N. S.R.L. Tulcea împotriva actului administrativ reprezentat de procesul verbal de 
control nr. 8862/16.12.2008 privind respingerea cererilor nr. 98 şi 99/19.11.2008 pentru restituirea 
sumei reprezentând diferenţe de accize pentru lunile august şi septembrie 2008. 
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Pentru a se pronunţa în acest fel s-a reţinut că prin adresa nr. 11395/21.11.2008,  D.G.F.P. 
Tulcea - Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a transmis documentaţia în 
original întocmită de reclamanta S.C. N. S.R.L. şi a solicitat verificarea legalităţii cu privire la 
solicitarea de restituire a sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciza 
redusă pentru lunile august şi septembrie . 

Controlul efectuat de D.J.A.O.V. Tulcea a constatat că  prin cererile de  restituire nr. 98 şi 
99/19.11.2008, depuse  la D.G.F.P. Tulcea împreună cu documentaţia aferentă, înregistrate cu nr. 
11395/20.11.2008, reclamanta a solicitat restituirea sumei de 130 lei, respectiv 2831, 59 lei 
reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciza redusă în cursul lunilor august şi 
septembrie 2008 pentru cantitatea totală de  200 l motorină, respectiv 4.356,28 l motorină,  conform 
H.G. nr. 804/2008 şi O.M.E.F. nr.  2599/2008. 

Totodată, s-a constatat că din documentele depuse de către reclamantă, cererile de restituire nr. 
98 si 99/19.11.2008 pentru lunile august şi septembrie 2008, au fost depuse peste termenul de 
depunere prevăzut la pct. nr. 4 din O.M.E.F. nr. 2599/2008. 

Potrivit prevederilor pct. 13.3 din O.M.E.F. nr. 2599/2008, prin respingerea cererilor de 
restituire formulate de reclamantă, D.J.A.O.V. Tulcea nu a propus organului fiscal competent 
restituirea sumei privind achiziţionarea motorinei cu acciză redusă  pentru motorina livrată în cursul 
lunilor august şi septembrie 2008, datorită nerespectării procedurii de restituire a sumelor 
reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă prevăzută de O.M.E.F. nr. 
2599/2008 şi H.G. nr. 804/2008. 

Cererile de restituire nr. 98 si 99/19.11.2008 prin care se solicita de către reclamantă restituirea 
sumei de  2.961,59 lei reprezentând diferenţele de accize pentru motorina livrată cu acciza redusă în 
cursul lunilor august si septembrie 2008 în  cantitate totală de  200 l respectiv 4.,356,28 l motorină, au 
fost depuse peste termenul de depunere prevăzut de pct. 4 din Ordinul nr. 2599/2008, potrivit cu care 
cererile de confirmare a cantităţii totale de motorină livrată cu acciză redusă de depun de către 
furnizor, în temeiul prevăzut de art.10 al. 2 din H.G. nr. 804/2008, până la data de 10 a lunii următoare 
celei în care a fost livrată motorina la Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Judeţene sau a 
municipiului Bucureşti care au emis adeverinţele, după caz. 

Prin urmare, pentru motorina livrată în cursul lunilor august şi septembrie 2008, cererile au 
fost depusă în luna noiembrie 2008, cu încălcarea prevederilor legale mai sus arătate, iar nelivrarea 
întregii cantităţi de motorină în cursul lunilor august şi septembrie 2008 este o consecinţă a modului 
de organizare si desfăşurare a activităţii reclamantei. 

Soluţia a fost atacată cu recurs de către SC N. SRL. 
Prin motivele de recurs se arată că nu era obligatorie livrarea întregii cantităţi de motorină în 

aceeaşi lună. 
Contestatoarea a înţeles să depună cererea de restituire în luna noiembrie 2008, luna următoare 

celei în care a livrat întreaga cantitate de motorină din adeverinţa beneficiarului. 
Atât instanţa de judecată cât şi organul constatator au ignorat faptul că livrările s-au făcut pe 

parcursul mai multor luni iar cererile de restituire de accize au fost depuse la momentul la care a fost 
livrată întreaga cantitate de motorină. 

Mai mult, pentru restituirea accizei se solicită adeverinţa  emisă pentru punctele de distribuire 
a combustibilului pentru motor implicate în original, ceea ce nu se poate face în cazul în care aceasta 
se depune în prima lună de livrare motorină. 

Nici un text de lege nu impune ca întreaga cantitate de motorină care se află înscrisă în 
adeverinţă  să fie livrată odată, adică în aceeaşi lună cu data emiterii adeverinţei. 

În drept se invocă art. 304 punctul 9 C.pr.civ. şi art. 3041 C.pr.civ. 
Intimata depune întâmpinare prin care solicită respingerea recursului întrucât cererile  de 

restituire pentru lunile august şi septembrie 2008 au fost depuse cu depăşirea termenului legal. 
Recursul a fost respins ca nefondat pentru următoarele considerente: 
Recurenta are calitatea de furnizor de motorină cu acciză redusă, în sensul HG  nr. 804/2008. 

În această calitate livrează beneficiarilor sau prestatorilor de servicii împuterniciţi, pe baza 
adeverinţelor eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, cantităţile de motorină necesare, la preţul practicat, mai puţin diferenţa de 
acciză (art. 10 alin. 1 din HG nr. 804/2008). 
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Pentru recuperarea sumelor reprezentând diferenţă de acciză „furnizorii persoane juridice 
depun, până la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, la direcţia sau direcţiile pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, care au eliberat 
adeverinţele pentru cantităţile de motorină aprobate o cerere de confirmare a cantităţii de motorină 
livrată cu acciză redusă, împreună cu adeverinţele emise de acestea, în original” – art. 10 alin. 2. 

În legătură cu adeverinţele emise de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene sau a municipiului Bucureşti, art. 6 alin. 4 prevede că “direcţiile pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti analizează cererile în vederea aprobării 
şi eliberează adeverinţe pentru cantităţile de motorină aprobate”. 

Art. 6 alin. 5 stabileşte că “beneficiarii pot solicita eliberarea unei singure adeverinţe 
pentru întreaga cantitate aprobată sau, după caz, eliberarea unui număr de maximum zece 
adeverinţe pentru fracţii din această cantitate, până la acoperirea cantităţii totale de motorină 
aprobate”. 

Beneficiarii sau prestatorii de servicii achiziţionează motorină, în baza adeverinţei în original, 
la preţul practicat de furnizor, mai puţin diferenţa de acciză, aşa cum prevede art. 6 alin. 6 din HG nr. 
804/2008. 

Art. 10 alin. 3 şi 4 din HG nr. 804/2008 prevede că “după verificarea autenticităţii 
adeverinţelor anexate cererii furnizorului, direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală confirmă 
cantitatea totală de motorină cu acciză redusă livrată de respectivul furnizor beneficiarilor în luna de 
referinţă şi îi emite acestuia o adeverinţă. 
    (4) Furnizorii persoane juridice depun la autoritatea fiscală teritorială o cerere de restituire a 
sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă, pentru care există 
confirmarea direcţiei sau direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală, după caz, anexând, în 
original, adeverinţele emise în acest sens pentru toate punctele de distribuire a combustibililor pentru 
motor implicate. Autoritatea fiscală va restitui sumele în cauză furnizorului persoană juridică în 
termenul legal de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi cu respectarea prevederilor în materia 
restituirii. Procedura de restituire a sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată 
cu acciză redusă va fi aprobată prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”. 

În vederea restituiii  sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciză 
redusă a fost emis ORDINUL nr. 2599 din  4 septembrie 2008 privind aprobarea Procedurii de 
restituire a sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă. 

 Punctele 4, 5 şi 6.1 din acest ordin prevăd următoarele: 
4. Cererile de confirmare a cantităţii totale de motorină livrată cu acciză redusă se depun de 

către furnizori, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) din hotărâre, până la data de 10 a lunii 
următoare celei în care a fost livrată motorina, la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
judeţene sau a municipiului Bucureşti care au emis adeverinţele, după caz. 
          5. Furnizorul va anexa la fiecare cerere de confirmare a cantităţii de motorină livrată cu acciză 
redusă prin staţiile proprii ori punctele de distribuire, depusă la una dintre direcţiile pentru agricultură 
şi dezvoltare rurală, copia facturii de livrare a motorinei, precum şi totalitatea adeverinţelor 
aferente, emise de acea structură beneficiarilor şi colectate în luna anterioară, pe măsura livrării 
motorinei în cauză de către toate staţiile proprii ori punctele de distribuire. 
           6.1. După verificarea autenticităţii adeverinţelor anexate la cererea furnizorului, direcţia pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală care a emis adeverinţele confirmă cantitatea totală de motorină 
livrată cu acciză redusă de către furnizor beneficiarilor, în luna anterioară, prin staţiile ori 
punctele sale de distribuire, şi emite, potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (3) din hotărâre, o adeverinţă al 
cărei model este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură. 

În concluzie, aşa cum susţine şi recurenta, întrega cantitate de motorină aprobată beneficiarilor 
nu trebuie livrată deodată, existând posibilitatea livrării chiar pe parcursul mai multor luni. Însă, 
pentru întrega cantitate de motorină livrată într-o lună – chiar dacă aceasta este doar o fracţiune din 
totalul motorinei aprobate beneficiarului – trebuie depusă până la data de 10 a fiecărei luni, pentru 
luna anterioară, la direcţia sau direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a 
municipiului Bucureşti, după caz, care au eliberat adeverinţele pentru cantităţile de motorină aprobate 
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o cerere de confirmare a cantităţii de motorină livrată cu acciză redusă, aşa cum prevede HG nr. 
804/2008 şi Ordinul 2599/2008. 

În cazul în care beneficiarul nu solicită livrarea întregii cantităţi de motorină aprobată într-o 
lună, acesta are posibilitatea să solicite eliberarea unui număr de maximum zece adeverinţe 
pentru fracţii din această cantitate, până la acoperirea cantităţii totale de motorină aprobate, 
potrivit art.6 alin.5 din HG nr.804/2008, astfel că cererile lunare ale furnizorului vor fi însoţite 
întotdeauna de adeverinţa cerută de lege în original. 

În speţă, cererile recurentei formulate în luna noiembrie pentru motorina livrată în lunile 
august şi septembrie sunt tardive, motiv pentru care în mod corect s-a respins solicitarea de restituire a 
diferenţei de acciză. 

În plus, cererile 98 şi 99 au fost formulate la 19.11.2008 deşi legea prevede  depunerea 
solicitărilor privind restituirea de acciză până la data de 10 a fiecărei luni. 

 

55. Contestaţie în anulare – temei: omisiune de cercetare a vreunui motiv de casare şi 
rezultatul unei greşeli materiale (art.318 al.1 teza 2 Cod pr.civilă). Excepţia de tardivitate a 
depunerii motivelor contestaţiei. 

 
                                                                                    Art.318 – Cod pr.civilă 

                                                                                                  Art.319 – Cod pr.civilă 
    

            Decizia civilă nr.765/CA/27.10.2009 
                       Dosar nr. 825/36/2010 

 
Prin cererea înregistrată sub nr. 825/36/16.06.2010 la Curtea de Apel Constanţa, contestatoarea 

R.A.M. în contradictoriu cu intimaţii – A.J.P.S Constanta, A.J.O.F.M Constanta, a formulat 
contestaţiei în anulare împotriva deciziei civile nr. 362/03.06.2010 pronunţată de această instanţă, 
invocând dispoziţiile art. 318 alin. 1 teza 2 Cod pr. civila, conform cu care instanţa admiţând recursul 
a omis sa cerceteze vreunul din motivele de casare si rezultatul unei greşeli materiale. 

Consideră că greşit instanţa a respins excepţia nulităţii recursului în condiţiile în care motive 
suplimentare au fost învederate dupa termenul prevăzut  de lege 15 zile de la comunicare. In aceste 
condiţii consideră ca instanţa a admis recursul pe motive ce nu au fost formulate în termenul prevăzut 
de lege. 

Solicită admiterea contestaţiei în anulare, admiterea excepţiei nulităţii recursului si respingerea 
recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 760/12.08.2009 pronunţată de Tribunalul Constanţa. 
Motivul de recurs este cel prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod proc. civila în sensul ca hotărârea pronunţata 
a fost data cu aplicarea greşita a legii,pentru următoarele considerente: 

Solicită admiterea excepţie de tardivitate a completării motivelor de recurs depuse cu 
nesocotirea art. 303 coroborat cu 306 Cod proc. Civila, iar pentru recursurile depuse în termen 
respingerea ca nefondate. 

Arată contestatoarea că instanţa de fond, prin Sentinţa civilă nr. 760/12.08.2009 atacată a 
admis cererile de chemare în judecată conexate formulate, respectiv a anulat decizia nr. 
160/31.10.2008 emisă de pârâta A.J.O.F.M. Constanţa şi decizia nr. 20/05.11.2008 emisă de către 
A.J.P.S. Constanţa. 

Apreciază hotărârea pronunţată ca fiind nelegală întrucât instanţa de fond nu s-a pronunţat 
asupra tuturor capetelor de cerere formulate, respectiv asupra cererii de restabilire a situaţiei anterioare 
prin reintegrarea sa în funcţia deţinuta anterior de şef birou la AJOFM Medgidia şi plata drepturilor 
salariale aferente, inclusiv a stimulentelor. 

Astfel, instanţa de fond în mod corect a reţinut că prin Decizia nr. 160/31.10.2008 a AJ.O.F.M. 
Constanţa şi prin Decizia nr. 20/05.11.2008 a A.T.P.S. Constanţa s-a procedat la modificarea 
raporturilor de serviciu privind funcţionarul public R.A.M. prin transfer, fără a exista acordul scris al 
funcţionarului public, şi în temeiul art. 106 din Legea nr. 188/1999 a admis cererile de judecată 
conexe şi a anulat cele două decizii contestate. 
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În fapt, recurentele au formulat recurs prin care au criticat hotărârea instanţei de fond prin 
prisma faptului că nu a ţinut seama de prevederile OUG nr. 108/2008 şi, totodată, că este 
inconsecventă în aprecierea probelor şi a situaţiei în fapt. 

Cu privire la motivele expuse cu nesocotirea art. 303 coroborat cu 306 Cod proc. Civila, solicit 
respingerea ca tardive deoarece au fost depuse cu nesocotirea dispoziţiilor legale. 

În raport de criticile formulate solicită să se reţină că recurentele sunt în eroare în ceea ce 
priveşte textul legal incident în procedura efectuată de acestea. 
Astfel, în considerente, instanţa de fond, în mod corect a observat că reclamantă a fost preluată de 
către A.N.P.S. , într-o altă funcţie publică decât cea deţinută anterior, cu un salariu de bază mai mic 
decât cel pe care îl avea la AJ.O.F.M. Constanţa, urmând de asemenea ca funcţia publică să fie 
exercitată într-un alt loc - municipiul Constanţa în loc de municipiul Medgidia, jud. Constanţa. 

Totodată, arată că această preluare a postului nu corespunde mutării în cadrul altui 
compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice, întrucât 
A.J.P.S. Constanţa nu este nici compartiment nici structură fară personalitate juridică a A.J.O.F.M. 
Constanţa. Această preluare a postului nu corespunde nici delegării şi nici detaşării întrucât nu a fost 
dispusă nici în interesul autorităţii A.J.O.F.M. Constanta în care era încadrată reclamanta şi nici pe 
durată limitată, astfel cum prevăd art. 88 şi 89 din Lege. 

De asemenea, în mod corect a reţinut că preluarea postului corespunde în fapt transferului ca 
formă de modificare a raporturilor de serviciu, transfer care însă potrivit art. 90 poate fi făcut şi într-o 
funcţie publică de nivel inferior, şi în altă localitate, însă numai cu acordul scris al funcţionarului 
public transferat. 

Astfel, rezultă din procesul-verbal din data de 31.10.2008 depus chiar de către pârâta 
A.J.O.F.M. Constanţa, că nu numai că nu există un acord exprimat în formă scrisă, dar nici măcar 
verbal pentru acest transfer. 

În raport de cele arătate, instanţa de fond a reţinut că prin Decizia nr. 160/31.10.2008 a 
AJ.O.F.M. Constanţa şi prin Decizia nr. 20/05.11.2008 a A.J.P.S. Constanţa s-a procedat la 
modificarea raporturilor de serviciu privind funcţionarului public Rusu Adiana Maria prin transfer, 
fară a exista acordul scris al funcţionarului public, instanţa de judecată în temeiul art. 106 din Legea 
nr. 188/1999 şi, pe cale de consecinţă, a admis cererile conexe şi a anulat cele două decizii contestate. 
 Intimata A.J.O.F.M. Constanta, legal citată a depus la dosar întâmpinare, pe cale de 
excepţia a invocat  tardivitatea depunerii motivelor contestaţiei în anulare, având în vedere 
prevederile art.319 teza.(2) cod procedura civila. 
 Arată că la data de 16.06.2010, contestatoarea a depus cerere declarativa prin care solicita 
instanţei admiterea contestaţiei în anulare împotriva deciziei civile nr.362/CA/03.06.2010 pronunţată 
de Curtea de Apel Constanta în dosarul nr.10638/118/2008. 

La termenul de judecată din data de 22.09.2010, contestatoarea, prin apărătorul ales a depus 
motivele care au stat la baza formulării contestaţiei în anulare. 

Contestaţia în anulare, astfel cum este reglementata în art.317 si urm. Cod procedura civila, nu 
beneficiază de un termen de declarare si de un alt termen de motivare. În speţa se ataca cu contestaţie 
în anulare o hotărâre de respingere a recursului, adică o hotărâre irevocabila, nesusceptibila de 
executare silita, caz in care, potrivit prevederilor art.319 teza II-a Cod procedura civila, contestaţie se 
poate face în termen de 15 zile de la data la care contestatorul a luat cunoştinţa de hotărâre, dar nu mai 
târziu de un an de la data când a rămas irevocabila, adică de la data pronunţării în speţa de fata. 

Având în vedere că hotărârea în recurs nu se comunica decât pe baza de cerere aprobată şi în 
urma achitării unei taxe de timbru, solicită contestatoarei sa facă dovada acestei cereri în vederea 
calculării corecte a termenului de depunere a motivelor contestaţiei. 

Fată de data declarării contestaţiei în anulare, respectiv 18.06.2010 şi data depunerii motivelor 
contestaţiei, la termenul de judecata din data de 22.09.2010, înţelege să invoce excepţia de tardivitate 
a depunerii motivelor contestaţiei. 

Pe fondul cauzei, arată că prin contestaţia formulată contestatoarea solicită în temeiul art.318 
alin. 1 teza 2 Cod procedura civila, admiterea contestaţiei pe motiv ca instanţa de recurs admiţând 
recursul a omis sa cerceteze vreunul din motivele de casare si rezultatul unei greşeli materiale. 
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Fata de temeiul de drept invocat, precizează că contestaţia în anulare speciala se poate solicita 
pentru motivul, “respingând recursul sau admiţându-l în parte, instanţa a omis, din greşeala, să 
cerceteze vreunul din motivele de modificare sau de casare." 

Daca instanţa de recurs nu a invocat din oficiu motive de ordine publica, conform art.306 
alin.(2) Cod procedura Civila nu se poate deschide calea contestaţiei in anulare, întrucât instanţa de 
recurs “poate” nu este obligata, să invoce astfel de motive. 

Apărătorul contestatoarei a solicitat respingerea excepţiei de tardivitate a depunerii motivelor 
contestaţiei în anulare, ca neîntemeiată. 

Potrivit art.137 Cod procedură civilă, Curtea urmează a se pronunţa mai întâi asupra 
excepţiei de tardivitate a depunerii motivelor contestaţiei care face de prisos, în totul sau în parte, 
cercetarea în fond a pricinii. 

În conformitate cu dispoziţiile art.319 din Codul de procedură civilă       „Contestaţia se poate 
face oricând înainte de începutul executării silite, iar în timpul ei, până la împlinirea termenului 
stabilit la art. 401 alin. 1 lit. b) sau c). Împotriva hotărârilor irevocabile care nu se aduc la 
îndeplinire pe cale de executare silită, contestaţia poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data 
când contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data când 
hotărârea a rămas irevocabilă.” 

Textul de lege prevede expres doar termenul de 15 zile de introducere a contestaţiei şi are în 
vedere data la care contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre în întregul ei sau doar de dispozitivul 
acesteia. Cum în ceea ce priveşte  motivarea contestaţiei legiuitorul nu a prevăzut vreun termen a cărei 
nesocotire să atragă o sancţiune Curtea apreciază excepţia invocată ca fiind nefondată.  

Procedând la examinarea susţinerilor contestatoarei în raport cu temeiurile de drept invocate, 
precum şi probatoriul administrat în cauză, Curtea apreciază contestaţiei în anulare ca nefondată, 
pentru următoarele considerente: 

Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac, de retractare, prin care se cere însăşi 
instanţei care a pronunţat hotărârea atacată, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege, să 
îşi desfiinţeze propria hotărâre şi să procedeze la o nouă judecată. 
 Astfel cum rezultă din petitul cererii, temeiul de drept indicat de contestatoare pentru judecarea 
contestaţiei în anulare, este cel prevăzut de art.318 Cod pr.civilă ce priveşte contestaţia în anulare 
specială. 

În conformitate cu art. 318 din Codul de procedură civilă  „Hotărârile instanţelor de recurs 
mai pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când 
instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze 
vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.” 

    Curtea constată că, susţinerile contestatoarei sunt nefondate urmând a fi respinse, deoarece 
dispoziţia legală indicată prevede, la rândul său, limitativ două motive, respectiv: 

- „când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale”; 
- „când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să 

cerceteze vreunul din motivele de casare”, cu o singură condiţie de admisibilitate, care 
vizează obiectul acesteia (hotărârile instanţelor de recurs şi ale judecătoriilor pronunţate în 
ultimă instanţă). 
În speţă, Curtea reţine că, dispoziţiile textului de lege indicat nu sunt aplicabile, deoarece, 

astfel cum rezultă din Decizia civilă nr. 362/CA/ 03 iunie   2010  pronunţată de Curtea de Apel 
Constanţa – Secţia contencios administrativ, nu pot fi reţinute erori materiale în legătură cu aspecte 
formale ale judecării recursului dedus judecăţii şi care au avut drept consecinţă darea unei soluţii 
greşite, cum de altfel, nu poate fi reţinută argumentaţia referitoare la omisiunea de a examina vreunul 
din motivele de casare invocate de recurent. 

Astfel, primul motiv prevăzut de art.318 Cod pr.civilă – dezlegarea dată recursului este 
rezultatul unei greşeli materiale – are în vedere erori materiale în legătură cu aspectele formale ale 
judecării recursului şi care au avut drept consecinţă darea unor soluţii greşite. 
 Este deci vorba despre acea greşeală pe care o comite instanţa prin confundarea unor elemente 
sau a unor date materiale şi care determină soluţia pronunţată. 
 Textul vizează greşeli de fapt, involuntare, iar nu greşeli de judecată, respectiv de apreciere a 
probelor, de interpretare a unor dispoziţii legale sau de rezolvare a unui incident procedural.  
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 S-a arătat în practică că, a da părţilor posibilitatea de a se plânge aceleiaşi instanţe care a dat 
hotărârea, de modul în care a apreciat probele şi a stabilit raporturile dintre părţi, ar însemna să se 
deschidă dreptul părţii de a provoca rejudecarea căii de atac, ceea ce ar echivala cu o opoziţie, astfel 
încât contestaţia în anulare ar deveni o cale ordinară de atac, mai rea decât recursul la recurs. 
 Greşeala materială se apreciază în raport cu situaţia existentă în dosar la data pronunţării 
hotărârii ce se atacă. Ori, în cauză Curtea a respins excepţia nulităţii recursului depus de recurenta 
A.J.O.F.M Constanţa în completare la data de 28.05.2010, având în vedere că nu s-a făcut dovada 
comunicării hotărârii recurate, termenul de depunere a motivelor de recurs curgând de la comunicarea 
hotărârii prin urmare, în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 306(1) Cod procedură civilă. 

În ce priveşte cel de-al doilea motiv prevăzut de art.318 Cod pr.civilă – omisiunea cercetării 
unui motiv de casare – Curtea reţine că, prin Decizia civilă nr.362/CA/ 03 iunie   2010  pronunţată de 
Curtea de Apel Constanţa – Secţia contencios administrativ au fost cercetate toate motivele de casare 
invocate de contestatoare. 

Dispoziţiile art.304 din Codul de procedură civilă prevăd la punctele 1-9 motivele de casare 
sau modificare a unei hotărâri  iar nu argumentele de fapt sau de drept invocate de parte care oricât de 
larg ar fi dezvoltate, sunt întotdeauna subsumate motivului pe care îl sprijină. 

Aşa cum se poate observa din cererea contestatoarei aceasta nu menţionează în concret care 
este motivul şi nu argumentul de recurs omis de instanţa de recurs, motiv ce trebuie întemeiat 
potrivit art.304 din Codul de procedură civilă . 
 Art.318 Cod pr.civilă nu permite instanţei a dispune reformarea unei hotărâri pe baza unor 
argumente de fapt, sau de drept indicate de parte, care oricât de larg ar fi dezvoltate, sunt întotdeauna 
subsumate motivului de casare pe care-l sprijină, deoarece instanţa de recurs este în drept să grupeze 
argumentele folosite de recurentă în dezvoltarea unui motiv de casare sau modificare, pentru a 
răspunde printr-un considerent comun, fiind suficient să arate considerentele pentru care a găsit 
motivul neîntemeiat chiar dacă nu a răspuns la toate argumentele recurentei.  

Drept urmare, neexaminarea tuturor argumentelor folosite pentru susţinerea unui motiv de 
recurs ori gruparea argumentelor şi cercetarea lor in bloc, nu pot fi invocate în calea extraordinara de 
atac. 
În realitate contestatoarea este nemulţumită de admiterea recursului pârâtei, considerentele reţinute de 
instanţa de recurs atunci când a înlăturat argumentele invocate în susţinerea recursului său, urmărind 
în realitate o rejudecare a cauzei, fără a se încadra în limitele impuse de dispoziţiile art.318 din Codul 
de procedură civilă motiv pentru care contestaţia în anulare va fi respinsă ca nefondată. 
 

56. Contestaţie în anulare. Condiţii de admisibilitate. 

 
                                                                          Art.317 – Cod pr.civilă 

                                                                            Art.318 teza I – Cod pr.civilă 
 

       Decizia civilă nr. 862/CA/24.11.2010 
Dosar nr. 1471/118/2008 

 
Prin cererea înregistrată sub nr. 1471/36/05.11.2010 la Curtea de Apel Constanţa, SC X.V.T. 

SRL a formulat contestaţie în anulare a Deciziei civile nr. 307/CA/17.05.2010 pronunţată de Curtea 
de Apel Constanţa în contradictoriu cu intimata DGFP Tulcea. 

În motivarea cererii s-a arătat că instanţa de recurs în motivarea deciziei a considerat că prin 
acţiunea formulată nu se solicita anularea înscrisului care reprezintă titlu de creanţa si prin care a fost 
stabilita suma reprezentând taxa de prima înmatriculare, ci se solicita restituirea de către parata a 
sumei de 12.081 lei, reclamanta apreciind ca aceasta taxa este contrara normelor europene. 

Consideră contestatoarea că este de notorietate faptul ca pentru taxa de prima înmatriculare 
perceputa conform art. 214 indice 1-3 din C. Fiscal in perioada 01.01.2007-01.07.2008 nu se emitea 
nici o decizie de calcul, ci doar chitanţa în baza căreia erau încasaţi bani. 

Taxa de primă înmatriculare era calculată conform Ordinului nr. 418/2007 al Ministrului 
economiei si finanţelor, unde la pct. 4 alin. 1 se precizează expres ca  „documentul privind modul de 
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calcul al taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule se emite în regim de asistenta 
contribuabililor, se eliberează pe loc si nu poarta stampila unităţii fiscale." 

Prin O.U.G. nr. 50/2008 a fost reglementata noţiunea de Decizie de calcul a taxei de poluare 
pentru autovehicule, de care a făcut vorbire recurenta-parata, dar ulterior datei la care societatea a 
achitat taxa de prima înmatriculare. Face dovada ca noţiune de Decizie de calcul a fost reglementata în 
2008 cu extras din Ordinul ANAF nr. 986/2008-procedura privind stabilirea taxei de poluare pentru 
autovehicule, pct. 2.7. 

Potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 544/2004, înainte de sesizarea instanţei de 
contencios administrativ cu o acţiune în anularea unui act administrativ care vatămă un drept sau un 
interes legitim al unei persoane, acea persoana „trebuie sa solicite autorităţii administrative emitente 
sau autorităţii ierarhic superioare, daca aceasta exista, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
actului, revocarea in tot sau in parte a acestuia". 

Consideră contestatoarea că nu se poate retine ca simpla utilizare a sintagmei „trebuie sa 
solicite" conduce la instituirea unei condiţii privind exercitarea dreptului de acces la justiţie deoarece, 
instituirea acestei proceduri nu face decât sa confirme principiul caracterului revocabil al actului 
administrativ, principiu recunoscut doctrinar, dar nelegiferat. 

Prin parcurgerea acestei proceduri, autoritatea emitenta a actului contestat sau autoritatea 
ierarhic superioara, are posibilitatea de a revoca actul administrativ contestat, fiind evitata astfel 
promovarea unei acţiuni în justiţie si încărcarea rolului instanţei de judecata cu acţiuni care pot fi 
tranşate în aceasta maniera. Or, în poziţiile exprimate deja prin întâmpinare beneficiarul sumei 
stabilite prin chitanţa, nu are nici o intenţie de satisfacere a solicitării noastre, apreciind taxa în cauza 
ca fiind legal stabilita. 

Apreciază contestatoarea că aceasta procedura nu poate constitui o condiţie a exercitării 
dreptului de acces la instanţa, deoarece pe de-o parte interpretând teleologic si în ansamblul lor 
dispoziţiile legii contenciosului administrativ, dreptul de acces la instanţa este garantat prin chiar art. 1 
oricărei persoane care se considera vătămata intr-un drept sau interes legitim iar pe de alta parte s-ar 
conveni dispoziţiilor art. 21 alin.l si 2 din Constituţie. 

Solicită să se reţină că excepţia inadmisibilităţii este nefondata deoarece ar echivala cu 
negarea dreptului reclamantei de a avea acces la justiţie contravenind astfel prevederilor art. 21 alin. 1 
din Constituţia României, si ar lipsi de eficienta prevederile art. 148 alin.2 si 4 din Constituţie. 

Solicită să se analizeze că o asemenea limitare cum este cea pretinsa de instanţa de recurs prin 
faptul ca s-a adresat direct instanţei de judecata, cat timp parcurgerea unei proceduri prealabile nu ar 
putea avea rezultatul scontat ca urmare a faptului ca s-au produs deja, efectele, suma fiind încasata. 

In consecinţa, cum neparcurgerea procedurii prealabile nu poate afecta în esenţa dreptul de 
acces la o instanţa, cum aceasta procedura nu mai poate îndeplini scopul legitim, si anume rezolvarea, 
pe cale amiabila, cum parata prin întâmpinarea si recursul formulat în cauza a arătat ca suma, a fost 
încasata în mod legal si s-a solicitat respingerea acţiunii, respectiv admiterea recursului, solicită 
respingerea excepţiei privind inadmisibilitatea acţiunii ca fiind neîntemeiata. 

Solicită să se constate că obiectul acţiunii in contencios poate fi şi altul decât anularea unui act 
administrativ. Potrivit art.8 alin. 1 teza II din Legea nr. 554/2004 se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ si cel care se considera vătămat intr-un drept sau interes legitim al său prin 
nesoluţionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum si prin 
refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau 
protejarea dreptului sau interesului sau legitim si de asemenea si pentru repararea unei pagube. 

Aceasta concluzie se desprinde si din interpretarea art. 18 alin.1, 2, si 3 din acelaşi act 
normativ, potrivit cu care instanţa, soluţionând cererea la care se refera art. 8 poate, după caz, sa 
anuleze, în tot sau în parte actul administrativ, sa oblige autoritatea publica sa emită un act 
administrativ, sa elibereze un alt înscris sau sa efectueze o anumita operaţiune administrativa si de 
asemenea, sa hotărască asupra despăgubirilor pentru daunele materiale si morale cauzate. 

În cauză, parata face parte din sistemul autorităţilor publice locale astfel încât instanţa 
competenta material de soluţionare a cauzei este atrasa de dispoziţiile art.2 pct. l si art. 158 C.proc.civ. 

În drept a invocat dispoziţiile art. 317 şi 318 Cod pr.civilă. 
Prin decizia civilă nr. 307/CA/17.05.2010 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa s-a admis 

recursul declarat de recurenta pârâtă DGFP Tulcea – Administraţia Finanţelor Publice Tulcea, în 
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contradictoriu cu intimata reclamantă S.C. X.V.T. S.R.L., împotriva Sentinţei civile nr.2442/11.12. 
2009, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.2020/88/2009. 

A fost admisă excepţia inadmisibilităţii şi modificată în tot hotărârea primei instanţe, în sensul 
respingerii  acţiunii ca inadmisibile.  

Pentru a pronunţa această decizie instanţa de recurs a reţinut că reclamanta a achiziţionat în 
iulie 2007 un autoturism de la o persoană care, la rândul său l-a achiziţionat din Italia. 

În conformitate cu prevederile codului fiscal a achitat taxa de primă înmatriculare în sumă de 
12.081 lei potrivit OP nr. 390/04.07.2007. Nu are relevanţă dacă autoturismul era deţinut în 
proprietate sau cu contract de închiriere întrucât în speţă s-a făcut dovada că suma a fost achitată de 
către reclamantă iar taxa este datorată avându-se în vedere autoturismul şi nu proprietarul acestuia. 

Prin acţiune nu se solicită anularea  înscrisului care  reprezintă titlu de creanţă şi prin care a 
fost stabilită suma reprezentând taxă de primă înmatriculare, ci se solicită restituirea de către pârâtă a  
sumei de 12081 lei, reclamanta apreciind că această taxă este contrară normelor europene. 

În concluzie, faţă de dispoziţiile art. 8 alin. 1 din legea nr. 554/2004 pentru a se adresa 
instanţei de contencios administrativ, Curtea a reţinut că reclamanta trebuia să invoce una din situaţiile 
descrise, respectiv, nesoluţionarea în termen a cererii de restituire sau refuzul nejustificat de 
soluţionare a cererii sau a unei operaţiuni administrative. 

În speţă, reclamanta nu s-a adresat pârâtei pentru a solicita restituirea taxei  ci s-a adresat direct 
instanţei de judecată cu o astfel de cerere, lipsind astfel actul vătămător, respectiv refuzul expres al 
pârâtei de restituire a taxei. 

Cu alte cuvinte, aşa cum prevede art. 2 alin. 2 din legea nr. 554/2004, pentru a se putea adresa 
instanţei de contencios administrativ, trebuia să existe refuzul nejustificat al pârâtei de restituire a 
taxei de poluare iar acest refuz putea fi exprimat numai în urma formulării unei cereri de restituire 
adresată pârâtei, cerere care nu există în speţă. 

Neexistând un act administrativ vătămător, cererea reclamantei prin care solicită direct 
instanţei restituirea sumei achitată cu titlu de taxă de primă înmatriculare este inadmisibilă. 

Deşi în mod corect prima instanţă a reţinut aplicabilitatea normelor comunitare, pentru a 
beneficia de acestea, reclamantul trebuia să respecte prevederile Legii nr. 554/2004 pe care şi-a 
întemeiat acţiunea. 

Examinând contestaţia în anulare Curtea constată că este nefondată pentru următoarele 
considerente: 

Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac, de retractare, prin care se cere însăşi 
instanţei ce a pronunţat hotărârea atacată, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, să îşi 
desfiinţeze propria hotărâre şi să procedeze la o nouă judecată. 

Astfel cum rezultă din petitul cererii, temeiul de drept indicat generic de contestatoare pentru 
judecarea contestaţiei în anulare, este cel prevăzut de art.317, precum şi cel prevăzut de art.318 Cod 
pr.civilă, ştiut fiind că, cele două temeiuri de drept reglementează două categorii de contestaţii în 
anulare, acestea deosebindu-se prin motivele pentru care pot fi introduse. 

Astfel, Codul de procedură civilă reglementează contestaţia în anulare de drept comun 
prev.de art.317 Cod pr.civilă şi contestaţia în anulare specială prev.de art.318 Cod pr.civilă. 
           Dispoziţiile  art. 317 din Codul de procedură civilă prevăd că „ hotărârile irevocabile pot fi 
atacate cu contestaţie în anulare, pentru motivele arătate mai jos, numai dacă aceste motive nu au 
putut fi invocate pe calea apelului sau recursului: 
            1. când procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost 
îndeplinită potrivit cu cerinţele legii; 
            2. când hotărârea a fost dată de judecători cu călcarea dispoziţiilor de ordine publică 
privitoare la competenţă.” 

Procedând la examinarea aplicabilităţii textului de lege sus-menţionat, în speţă, Curtea reţine 
că, contestatoarea nu a invocat nici unul dintre motivele reglementate imperativ de legiuitor şi astfel, 
contestaţia în anulare este nefondată, neputându-se susţine că, procedura de citare nu a fost legal 
îndeplinită, ori  hotărârea a fost dată cu „călcarea” dispoziţiilor de ordine publică privitoare la 
competenţă. 

Din analiza dosarului instanţei de recurs rezultă că nu sunt incidente dispoziţiile art.317 din 
Codul de procedură civilă deoarece contestatoarea a fost citată în cauză. 
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     Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea dată este 
rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în 
parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.(art.318 
din Codul de procedură civilă). 

În speţă, Curtea reţine că, dispoziţiile textului de lege indicat nu sunt aplicabile, deoarece, 
astfel cum rezultă din decizia civilă nr. 307/CA/17.05.2010  pronunţată de Curtea de Apel Constanţa 
– Secţia contencios administrativ, nu pot fi reţinute erori materiale în legătură cu aspecte formale ale 
judecării acţiunii deduse judecăţii şi care au avut drept consecinţă darea unei soluţii greşite, cum de 
altfel, nu poate fi reţinută argumentaţia referitoare la omisiunea de a examina vreunul din motivele de 
casare deoarece nu ne aflăm în prezenţa propriului său recurs. 

Textul vizează greşeli de fapt, involuntare, iar nu greşeli de judecată, respectiv de apreciere a 
probelor, de interpretare a unor dispoziţii legale sau de rezolvare a unui incident procedural.  

 Prin urmare, nu pot fi invocate pe calea contestaţiei în anulare erorile de interpretare a 
probelor care fac decizia netemeinică, neconcordanţa dintre motivare şi dispozitiv, aplicarea greşită a 
unor dispoziţii legale la situaţia de fapt. 

Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac care poate fi exercitată numai în scopul 
retractării unei hotărâri judecătoreşti pronunţate cu nesocotirea unor norme procedurale, nu şi pentru 
netemeinicie. 

A da părţilor posibilitatea de a se plânge, pe calea contestaţiei în anulare de modul în care 
instanţa de recurs a apreciat probele şi a interpretat dispoziţiile actelor normative invocate înseamnă a 
se deschide dreptul părţilor de a provoca rejudecarea căii de atac, prin invocarea unor motive de 
nelegalitate şi netemeinicie, ceea ce este inadmisibil. 

Or, criticile formulate de contestatoare vizează însuşi fondul cauzei şi practic tind la 
rejudecarea recursului, ceea ce este inamisibil. 
În consecinţă, Curtea constată că argumentele prezentate nu se circumscriu sferei reglementate de 
art.317 şi 318 teza I din Codul de procedură civilă  motiv pentru care va respinge contestaţia în anulare 
ca nefondată. 
 

57. Contestaţie act administrativ fiscal emis de autoritatea publică. Suspendare executare 
act administrativ. Ridicare măsură sechestru asigurător. Soluţionare cauză fără cercetarea 
fondului litigiului. Consecinţe 

 
                                                Art.160, art.209, art.218 al.2 – Cod fiscal 

                                                Art.10, art.20 al.3 – Legea nr.554/2004 
        

                                                          Decizia civilă nr. 826/CA/17.11.2010 
Dosar nr. 145/88/2010 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr.145/88/2010 reclamanta S.C. I. 

S.R.L. Maliuc a solicitat, în contradictoriu cu pârâta M.F.P.- A.N.A.F.- DGFP Tulcea, anularea 
deciziilor nr. 52/02.12.2009 şi nr.2/18.12.2009 emise de pârâtă în soluţionarea contestaţiei formulată 
împotriva deciziei de impunere nr.347/30.0.2009 şi a raportului de inspecţie fiscală parţială 
nr.25690/30.09.2009, suspendarea executării acestor acte administrative fiscale până la soluţionarea 
prezentei acţiuni, ridicarea măsurii sechestrului asigurator dispus de pârâtă, prin procesul-verbal de 
sechestru pentru bunuri mobile nr.15608/26.11.2009, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare cererii reclamanta a arătat că desfăşoară ca obiect principal, cod CAEN 7912, 
următoarele activităţi: vânzări de pachete turistice( 7-12 zile); circuite în ţară şi Delta Dunării 
specializate în BIRD WATCING pentru turiştii străini conform contractelor încheiate cu partenerii 
externi; preluarea turiştilor cu autocarul şi transportul acestora la destinaţiile circuitului; cazare şi 3 
mese pe zi, în  toată perioada sejurului; în deltă: cazare şi transport cu mijloace specifice; ghizi 
specializaţi; asistenţă locală, taxe A.R.B.D.D., totul inclus. 

 S-a mai arătat că pentru realizarea acestor tururi firma S.C. I. S.R.L. Maliuc are încheiate 
contracte de prestări servicii turistice cu diferite firme din ţară care asigură serviciile turistice solicitate 
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de partenerii străini; programele turistice se încheie în deltă unde firma S.C. I. S.R.L. Maliuc are 
propria flotă compusă din 2 hoteluri plutitoare, şalupe, remorcher, ambarcaţiuni de agrement, bărci; la 
finalul fiecărui circuit turistic se face un decont de venituri şi cheltuieli pentru fiecare pachet turistic în 
parte, unde se evidenţiază facturile emise de beneficiarii din ţară în legătură cu: cazare, masa servită, 
transport auto, ruta nr. /km, lista de turişti, taxe aeroport, intrări în muzee, cheltuieli accidentale; la 
acestea se mai adaugă cheltuielile făcute de firmă în deltă: motorină, uleiuri, benzină, alimente, apă 
minerală, băuturi, consumabile, hoteliere, taxe portuare, taxe A.R.B.D.D., salarii personal. 

Se mai arată că, până la acest moment, toate deconturile de cheltuieli făcute şi derulate de S.C. 
I. S.R.L. Maliuc, cu grupuri organizate, au fost mai mici de decât veniturile, astfel încât firma a 
evoluat constant plătind T.V.A. şi impozit pe profit în fiecare an, fără restanţe şi fără incidente fiscale; 
din anul 1995 şi până în prezent, evidenţele fiscale sunt ţinute de aceeaşi contabilă şefă; în cei 14 ani 
de activitate fiscală, controalele făcute de  Administraţia Finanţelor Publice Tulcea au constatat ţinerea 
unei evidenţe fiscale corecte, drept pentru care, de multe ori, a beneficiat de recuperarea T.V.A. 
deductibil. 

Se mai precizează că, în perioada 17.09.2009- 30.09.2009, cu ocazie ultimei inspecţii fiscale, 
s-au întocmit raportul de inspecţie fiscală parţială nr.25690/30.09.2005 şi decizia de impunere privind 
obligaţii suplimentare de plată nr. 347/30.09.2009, în sumă de 75.616 lei reprezentând T.V.A. 
nedeductibil pentru facturi emise în perioada 2005-2009 la care se  adaugă şi majorări de întârziere 
aplicate la această sumă de 49.294 lei; faţă de aceste acte, reclamanta a acceptat ca fiind întemeiată o 
sumă de 3.269 lei T.V.A. nedeductibil cu penalităţi de întârziere aferente; pentru restul sumei de 
71.987 lei reprezentând T.V.A. nedeductibil şi recalcularea majorărilor de întârziere  în sumă de 
49.294 lei, în termen legal s-a depus contestaţia înregistrată la D.G.F.P. Tulcea  sub 
nr.16308/05.11.2009; ataşat acesteia s-au depus exemplificativ un nr. de 4 pachete turistice însă pârâta 
fără să aştepte răspunsul la contestaţie a emis somaţia nr.734850/19.11.2009 şi titlul executoriu 
nr.734779/19.11.2009 pentru sumele de 75.616 lei T.V.A. nedeductibil şi 49.164 lei dobânzi şi 
penalităţi de întârziere. 

 Se mai arată că reclamanta a solicitat suspendarea la plată a acestor sume pentru o perioadă de 
6 luni iar pârâta a acceptat amânarea la plata a obligaţiilor înscrise în titlul executoriu cu condiţia S.C. 
I. S.R.L. Maliuc să vină cu un gaj şi să semneze procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile 
nr.15608/26.11.2009 pentru suma de 140.970 lei; suspendarea s-a aprobat pentru o perioadă de 2 luni. 

 Se mai precizează că Biroul de soluţionare  contestaţii a emis Decizia nr.52/02.12.2009 
privind soluţionarea contestaţiei nr.16308/05.11.2009 depusă de către S.C. I. S.R.L. Maliuc; comisia a 
admis contestaţia doar pentru cele patru exemplare de pachete servicii turistice ataşate la contestaţie, 
respectiv pentru suma de 6.393 lei T.V.A deductibil şi 5040 lei majorări fără să ia în considerare 
faptul că din cei 5 ani verificaţi s-au depus aleatoriu doar 4 exemplare de pachete turistice. 

Se mai arată că, prin decizia nr.2/18.12.2009 pârâta a stabilit, urmare a contestaţiei depuse că 
reclamanta trebuie să plătească suma de 65.594 lei T.V.A  nedeductibil şi majorări de întârziere în 
sumă de 44.254 lei, după contestaţie, în total suma de 109.848 lei. 

Se mai susţine că aceeaşi comisie a refuzat să accepte suma de 22.448 lei T.V.A. deductibil 
provenit din materiale şi manoperă facturate pentru finalizarea investiţiei începută în anul 2004, 
motivând că locuinţa de serviciu nu a fost declarată ca punct de lucru. 

Se mai arată că, în acelaşi dosar de decont facturi 2007-2008 locuinţă de serviciu, de la poziţia 
9 de mai sus, sunt două facturi tâmplărie PVC, pentru care au fost luate în considerare la 
deductibilitatea T.V.A., în sumă de 1.333 lei; furnizorii care au emis cele două facturi nu au scris pe 
cuprinsul acestora ,,taxare inversă” iar S.C. I. S.R.L. Maliuc în calitate de beneficiar a acceptat 
facturile emise ca atare, conform CAEN Rev.1 grupa 2812, unde este încadrată activitatea de fabricare 
tâmplărie PVC; facturile în cauză şi nici alte surse de informare nu arată ce cod CAEN are furnizorul 
tâmplăriei PVC; ordinul MEP nr. 155/2007 stipulează clar că numai activităţile care se încadrează în 
grupa CAEN 45 aplică aceste prevederi şi că în mod greşit nu s-au dedus de la T.V.A., aferent celor 
două facturi, suma de 1.333 lei. 

 În dovedire reclamanta a depus la dosar o serie de înscrisuri şi a solicitat  efectuarea unei 
expertize contabile. 

Pârâta legal citată, a depus întâmpinare la dosar solicitând disjungerea cauzei în ceea ce 
priveşte acţiunea formulată împotriva procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile 
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nr.15608/26.11.2009 şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei 
Tulcea, disjungerea cauzei în ceea ce priveşte acţiunea principală formulată împotriva deciziei 
nr.2/18.12.2009 şi formarea unui dosar propriu pe rolul Tribunalului Tulcea. 

Prin întâmpinare s-a mai arătat că în ceea ce priveşte T.V.A. în sumă de 48.206 lei din facturi 
de prestări servicii turistice, nu poate fi reţinută motivarea reclamantei că organele de inspecţie fiscală 
nu au ţinut cont că serviciile prestate de terţi au fost pentru realizarea de operaţiuni impozabile, 
conform art. 145 şi a 146 Cod fiscal, prevederile legale invocate de organele de control privesc 
cheltuielile nedeductibile privind determinarea impozitului pe profit nu  taxei pe valoarea adăugată şi 
că pe facturile emise de  S.C. C. S.R.L. Tulcea scrie ,,cazare” şi nu ,,prestări servicii turistice” cum 
este înscris în raportul de inspecţie fiscală întrucât: art.145 alin.8 lit.a din Legea nr.571/2003 care 
prevede că pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, orice persoană 
impozabilă trebuie să justifice dreptul de deducere în funcţie de felul operaţiunii cu unul dintre 
următoarele documente a) cu factura fiscală. 

S-a mai arătat că art.21 alin.4 lit. m din Legea nr.571/2003 prevede că următoarele cheltuieli 
nu sunt deductibile: cheltuieli cu servicii de management, consultanţă, asistenţă sau  alte prestări de 
servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor 
desfăşurate şi pentru care nu sunt întocmite contracte;  

Faţă de dispoziţiile punctului 48 din normele metodologice de aplicare a  Legii nr.571/2003 
privind codul fiscal pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă 
sau alte prestări de servicii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: serviciile trebuie 
să fie prestate, să fie executate în baza unui contract care să cuprindă date referitoare la prestatori, 
termene de execuţie, precizarea serviciilor  prestate, precum şi tarifele percepute, respectiv valoarea 
totală a contractului, iar defalcarea cheltuielilor de această natură să se facă pe întreaga durată de 
desfăşurare a contractului; prestarea efectivă a serviciilor se justifică prin situaţii de lucrări, procese-
verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de  piaţă  sau orice alte materiale 
corespunzătoare;  

Cu privire la taxa pe valoarea adăugată în sumă de 22.448 lei considerată nedeductibilă de 
organele de inspecţie fiscală întrucât nu era declarată punct de lucru, sediu secundar sau filială până la 
data controlului şi reclamanta mai avea o locuinţă de serviciu în str. D.S. nr. 6 folosită parţial, iar 
construcţia de pe strada Griviţei nu a fost declarată punct de lucru până la data controlului şi nici nu au 
fost depune documente din care să rezulte că locuinţa de serviciu este destinată utilizării în folosul de 
operaţiuni taxabile sau că urmează să găzduiască pe viitor biroul de contabilitate, sediul firmei, 
bucătăria, spălătoria şi serviciile anexe activităţii. 

 Cu privire la suma de 1.333 lei se arată că aceasta a fost dedusă eronat de societate în anul 
2007 aferentă lucrărilor de executare şi montare tâmplărie PVC înscrisă numai în jurnalul de 
cumpărare; acestea se încadrează potrivit anexei Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de 
Statistică nr.601/2002 în grupa 45 ,, Construcţii” subgrupa 4542, pentru care se aplică măsurile de 
simplificare conform art.2 alin.1 din O.M.F. nr. 155/2007. 

Se mai arată că în ceea ce priveşte accesoriile în sumă de 44.254 lei aferente taxei pe valoarea 
adăugată se reţine că sunt aferente diferenţei totale de T.V.A. în sumă de 75.616 lei( contestată parţial 
la organul fiscal de reclamantă) şi că acestea reprezintă măsură accesorie în raport cu debitul iar prin 
contestaţia formulată de reclamantă şi înaintată organului fiscal, aceasta nu a obiectat asupra modului 
de calcul a acestora, în ceea ce priveşte numărul zilelor de întârziere şi cota aplicată. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la ridicarea măsurii sechestrului asigurator 
instanţa a dispus disjungerea cauzei şi declinarea  competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea 
Judecătoriei Tulcea. 

 Nu pot fi primite susţinerile pârâtei potrivit cărora se impune disjungerea cauzei în ceea ce 
priveşte acţiunea principală formulată împotriva deciziei nr. 2/18.12.2009 pentru ca în respectiva 
situaţie nu s-ar putea ajunge la o judecare unitară existând riscul unor soluţii contradictorii. 

Prin Sentinţa civilă nr. 970/15.04.2010 pronunţată de Tribunalul Tulcea  s-a admis acţiunea 
formulată de reclamantă, fiind anulată decizia nr. 2/18.12.2009 şi în parte decizia nr.52/02.12.2009 
emise de DGFP Tulcea cu privire la respingerea de către pârâtă a contestaţiei formulată de  S.C. I.  
S.R.L. privind suma de 109.848 lei (art. 3 din decizie). 
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        S-a dispus ca onorariu expert în sumă totală de 1.625 lei achitat de reclamantă conform 
chitanţelor seria TTD nr.2120060, nr.1972638), şi seria TTD nr.2129127, nr.2008573/1 în contul 
Biroului local de expertize Tulcea să fie plătit către expert D.N. 
        A fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 3.331 lei cu titlu cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că, în urma inspecţiei fiscale 
parţiale efectuată de Activitatea de Inspecţie Fiscală la S.C. I. S.R.L. Maliuc s-a întocmit raportul de 
inspecţie fiscală parţială nr.25690/30.09.2009 în temeiul căruia a fost emisă decizia de impunere nr. 
347/30.09.2009 prin care s-a  stabilit în sarcina reclamantei următoarele obligaţii fiscale: taxă pe 
valoarea adăugată în sumă de 71.987 lei şi majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată 
în sumă de 49.294 lei. 

 Ca urmare a contestaţiei formulată de reclamantă, prin decizia nr.52/02.12.2009 emisă de 
DGFP Tulcea, a fost admisă contestaţia cu privire la suma de 11.433 lei reprezentând T.V.A.- 6.393 
Lei şi majorări de întârziere aferente T.V.A.- 5040 lei; a fost respinsă contestaţia pentru suma de 
109.848 lei din care 65.594 lei reprezintă T.V.A. iar 44.254 lei reprezintă majorări aferente   T.V.A. 

Totodată prin decizia nr.2/18.12.2009 emisă de  pârâtă a fost respinsă ca nefondată contestaţia 
formulată de reclamanta S.C. I.S.R.L. Maliuc jud. Tulcea împotriva dispoziţiei  privind măsurile 
stabilite de organele de inspecţie fiscală nr.25690/30.09.2009. 

Din cuprinsul raportului de expertiză contabilă - expert D.N. , întocmit în cauză, rezultă că, în 
perioada 2005-2009 reclamanta a desfăşurat activităţi potrivit actului  constitutiv, având ca activitate 
principală ,,Activităţi   ale Tur – operatorului (COD-CAEN 7912) şi alte activităţi secundare cum ar fi: 
cazare (COD CAEN 5510, 5520, 5590) masa (COD CAEN 5610, 5630), activităţi ale agenţiilor 
turistice (COD CAEN 8211) etc. Reclamanta este o persoană impozabilă (art.127 din Legea nr. 
571/2003), desfăşurând activităţi de prestări servicii cuprinse în sfera de aplicare a T.V.A. cu cota 
standard de 19% şi 9%, conform art.129, art. 140 alin.1 şi 2 lit. f din Legea nr.571/2003. Pentru 
activităţi ale agenţiilor turistice (COD CAEN 8211), reclamanta a optat pentru aplicarea regimului 
normal de taxă potrivit art. 152 lit.7 din Legea nr.57/2003, înregistrând în contabilitate şi în jurnalele 
de cumpărături şi vânzări toate documentele privind taxa pe valoare adăugată. 

Societatea reclamantă justifică dreptul de deducere a T.V.A. aşa cum şi pârâta consemnează în 
raportul de inspecţie fiscală nr.21582 din 16.02.2005, raport făcut anterior celui prezent care a generat 
litigiul. Pentru aceasta a determinat cuantumul al deducerilor, fiind în sumă de 442.606 lei. 

Din cuprinsul aceluiaşi raport a mai rezultat că: reclamanta are dreptul la deducere a T.V.A. 
pentru suma de 48.206 lei; această sumă respinsă în raportul de inspecţie fiscală, cu acceptare parţială 
pentru suma de 6.393 lei, prin Decizia nr.52/02.12.2009, rezultată din facturile fiscale pentru 
prestaţiile terţilor privind cazare, masă, transport şi alte prestaţii efectuate grupurilor de turişti în 
numele reclamantei, conform contractelor încheiate, note de comandă etc., reclamanta care la rândul 
său a generat  venituri taxabile din punct de vedere fiscal (art.145 şi 146 din Legea nr.571/2003) 
emiţând facturi fiscale către grupurile de turişti care au beneficiat de totalul serviciilor. Aceste 
prestaţii turistice au fost efectuate numai pentru grupuri de turişti străini, necesitând planificare 
riguroasă a  fiecărui grup cu toate detaliile sejurului (transport, masa, cazare, vizite, degustări, 
simpozioane, conferinţe etc.), asigurându-se o parte din servicii cu ajutorul terţilor pe baza de 
contracte, note de comandă, note telefonice+ fax etc.; reclamantă are dreptul de deducere a T.V.A. 
pentru suma de 1.333 lei, rezultată din facturile fiscale ale terţilor privind lucrările de executare şi 
montare tâmplărie PVC prin faptul că atât furnizorul cât şi beneficiarul şi-au însuşit T.V.A.-ul cuprins 
în facturile fiscale; la art.160 din Legea nr.571/2003 sunt prevăzute măsurile  de simplificare (taxarea 
inversă) aplicabile în anumite condiţii, dar care nu privesc pe reclamantă. 

Dacă pârâta a considerat că pentru anumite facturi fiscale trebuiau aplicate aceste măsuri 
simplificate, se precizează că potrivit normelor de aplicare a codului fiscal  pentru art. 160, la pct.82 
din 10 din norme sunt prevăzute următoarele:  

,,În situaţia în care organele fiscale competente, cu ocazia verificărilor efectuate, constată că 
pentru bunurile prevăzute la art. 160 alin.2 din Codul Fiscal nu au fost aplicate măsurile de 
simplificate prevăzute de lege, vor obliga beneficiarii în stornarea taxei deductibile prin contul de 
furnizori, efectuarea înregistrării contabile 4426-4427 şi înregistrarea în contul de taxa pentru 
valoarea adăugată întocmit la finele perioadei fiscale în care controlul a fost finalizat, la rândurile de 
regularizări”. Pârâta nu avea dreptul să considere suma de 1.333 lei ca fiind nedeductibilă, ci doar să 
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se facă corecţiile şi regularizările, aşa cum sunt prevăzute în aliniatul citat din normele de aplicare a 
codului fiscal. 

 A mai reţinut tribunalul că reclamanta are dreptul de deducere a T.V.A. pentru suma de 
22.448 lei; din documentele justificative din evidenţa contabilă, care au stat la baza realizării 
obiectivului de investiţii din Tulcea din perioada 2004-2009, rezultă că valoarea acestei clădiri este de 
361.072,99 lei, investiţie realizată atât din surse proprii cât şi din credite contractate la bănci în 
vederea dezvoltării bazei materiale, care pe viitor, odată cu recepţia şi darea în exploatare, să genereze 
venituri taxabile din punct de vedere fiscal (impozit profit, impozit clădiri şi teren, T.V.A. etc.), pentru 
care pârâta, nejustificat nu dă dreptul de deducere T.V.A. suma de 22.448 lei, sumă rezultată doar din 
documentele de la sfârşitul anului 2007 şi anul 2008. Se  susţine acest drept de deducere T.V.A. prin 
faptul că: obiectivul de investiţii a fost început în anul 2004, pe un teren proprietate a societăţii 
reclamante, iar terminarea acestui obiectiv cu posibilitatea punerii în exploatare a fost după data 
controlului fiscal din data de  30.09.2009, având în vedere că avizele şi racordarea la reţeaua electrică, 
la gaze, etc., s-au făcut după această dată, pentru ca la data de 03.11.2009, reclamanta să declare acest 
punct de lucru la Oficiul Registrului Comerţului Tulcea, conform certificatului constatator, ca fiind 
sediu secundar pentru activităţi ale agenţiilor turistice COD CAEN 7911; la data încheierii controlului 
fiscal ( 30.09.2009) această construcţie era nefuncţională. 

De asemenea, în autorizaţia de  construire din anul 2004 este menţionată ,,locuinţa S+P-M” şi 
nicidecum locuinţa de serviciu, destinaţia putând fi schimbată la recepţia finală şi punerea în 
exploatare, fie pentru utilizare în generare de venituri taxabile potrivit activităţilor din actul constitutiv 
( atât ca impozitare a veniturilor cât şi colectare T.V.A.), fie pentru vânzare clădire, care sub orice 
aspect privind această clădire ar conduce la înregistrare de venituri taxabile. 

Pârâta, în decizia nr. 52/02.12.2009, la pag. 6, specifică faptul că societatea nu depune 
documente din care să rezulte destinaţia utilizării acestei clădiri în folosul de operaţiuni taxabile sau 
care urmează să-şi mute birourile de contabilitate, sediu firmă, spălătorie, servicii anexe etc., 
respingând această sumă  ca fiind nedeductibilă. Nici la această dată, de 02.12.2009, pârâta nu a ţinut 
cont că reclamanta are declarat acest punct de lucru la O.R.C. Tulcea pentru activităţi ale agenţiilor 
turistice încă din data de 03.11.2009, conform certificatului constatator emis de O.R.C. Tulcea; din 
punct de vedere fiscal, această clădire proprietatea societăţii reclamante, în orice situaţie privind 
destinaţia acesteia, va genera venituri taxabile  în primul rând pentru bugetul de stat sub formă de 
impozit pe profit şi T.V.A. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta DGFP Tulcea, care a criticat-o ca fiind 
nelegală şi netemeinică.                               

În motivarea recursului arată recurenta, în referire la excepţia de disjungere a cauzei cu privire 
la acţiunea principala formulata împotriva deciziei nr.2/18.12.2009 si formarea unui dosar propriu pe 
rolul Tribunalului Tulcea, instanţa de fond în mod nelegal a dispus respingerea acesteia câtă vreme 
aceasta a fost emisa urmare soluţionării contestaţiei SC. I. S.R.L.Maliuc împotriva Dispoziţiei privind 
masurile stabilite de organele de inspecţie fiscala nr.25690/30.09.2009 

Solicită să se observe ca procedura de soluţionare a contestaţie in cazul Dispozitiei privind 
masurile stabilite de organele de inspecţie fiscala nr.25690/30.09.2009 urmează calea prevăzută de art. 
209 alin.2 din OG nr. 92/2003,  si nu se confunda cu procedura contestaţiilor împotriva deciziilor de 
impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum şi a deciziilor 
pentru regularizarea situaţiei, emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală reglementata de 
dispoziţiile art.205-218 din O.G.92/2003 privind codul de procedura fiscal şi cele ale Ordinului 
nr.519/2005 astfel ca prin respingerea excepţie se poate crea un precedent periculos. 

Consideră că excepţia disjungerii îşi găseşte justificarea atât timp cat si organul fiscal a disjuns 
soluţionarea contestaţiei S.C. I. S.R.L. Maliuc nr.16308/05.11.2009, emiţându-se în acest sens doua 
acte administrative distincte si anume decizia nr.2/18.12.2009 a emisa urmare soluţionării contestaţiei 
S.C. I. S.R.L Maliuc împotriva Dispoziţiei privind masurile stabilite de organele de inspecţie fiscala 
nr.25690/30.09.2009 si decizia nr.52/02.12.2009 privind soluţionarea contestaţiei intimatei-reclamante 
împotriva deciziei de impunere nr.347/30.09.2009. 

În aceste condiţii solicită instanţei admiterea recursului casarea sentinţei civile 
nr.970/15.04.2010 pronunţata in dosarul nr.145/88/2010, in sensul admiterii excepţiei disjungerii 
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cauzei în ceea ce priveşte acţiunea principala formulată împotriva deciziei nr.2/18.12.2009 si 
transmiterea spre soluţionare Tribunalului Tulcea prin formarea unui dosar propriu.  

În ceea ce priveşte fondul cauzei, arată recurenta că  instanţa de fond a pronunţat soluţia 
rezumându-se strict la concluziile din raportul de expertiză contabila întocmit de expert contabil D. N, 
deşi în cauza au fost formulate de D.G.F.P. Tulcea obiecţiuni la raportul de expertiza fără ca acestea 
să fie  consemnate in sentinţa recurata. 

In acest context având in vedere dispoziţiile art.304 ind.1 C.proc.civ. solicit instanţei de recurs 
să examineze cauza sub toate aspectele. 

În consecinţă, apreciază că organele de inspecţie fiscala au stabilit în mod legal in sarcina 
reclamantei obligaţiile reţinute prin actele atacate, solicitând în acest sens admiterea recursului astfel 
cum a fost formulat, modificarea sentinţei  pronunţata în dosarul nr. 145/88/2010 şi respingerea 
acţiunii formulate de S.C. I. S.R.L.Maliuc ca fiind nefondata. 

În drept a invocat dispoziţiile art. 3041 Cod procedura civila, dispoziţiile O.G. nr.92/2003 
privind codul de procedura fiscala si ale Ordinului 519/2005. 
 Intimata reclamantă legal citată a depus la dosar întâmpinare, iar prin apărătorul ales, în 
şedinţa publică din 27.10.2010 a depus la dosar concluzii scrise, solicitând respingerea recursului ca 
nefondat.  

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurent şi care au fost 
încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9,  dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din Codul de 
procedură civilă Curtea constată că este fondat pentru următoarele considerente: 

În urma inspecţiei fiscale parţiale efectuată de Activitatea de Inspecţie Fiscală la S.C. I. S.R.L. 
Maliuc s-a întocmit raportul de inspecţie fiscală parţială nr.25690/30.09.2009 în temeiul căruia a fost 
emisă decizia de impunere nr. 347/30.09.2009 prin care s-a  stabilit în sarcina reclamantei 
următoarele obligaţii fiscale: taxă pe valoarea adăugată în sumă de 71.987 lei şi majorări de întârziere 
aferente taxei pe valoarea adăugată în sumă de 49.294 lei. 

Prin dispoziţia nr.25690/30.09.2009 Activitatea de Inspecţie Fiscală a dispus în sarcina 
reclamantei, în temeiul art.105 al.9 din OG nr.92/2003, o serie de măsuri la pct-1.1, ce urmau a fi puse 
în aplicare în termen de 30 de zile, fiind însă contestate de reclamantă următoarele:  întocmirea 
jurnalelor de vânzări şi cumpărări speciale pentru realizarea serviciului unic în cadrul agenţiei de 
turism, stabilirea corectă a bazei de impozitare privind serviciul unic, evidenţa tehnico – operativă 
privind consumurile de alimente şi combustibil. 

 Ca urmare a contestaţiei formulată de reclamantă, prin decizia nr.52/02.12.2009 emisă de 
DGFP Tulcea s-a dispus următoarele: 

- DGFP Tulcea  nu s-a investit cu soluţionarea contestaţiei privind măsurile stabilite prin 
dispoziţia nr.25690/30.09.2009, urmând ca acestea să fie soluţionată de organul fiscal emitent 
conform art.209 al.2 din Codul de procedură fiscală  

 - a fost admisă contestaţia cu privire la suma de 11.433 lei reprezentând T.V.A.- 6.393 lei şi 
majorări de întârziere aferente T.V.A.- 5040 lei şi anulată decizia de impunere nr.347/30.09.2009 
pentru aceste sume. 

 - a fost respinsă contestaţia pentru suma de 109.848 lei reprezentând 65.594 lei T.V.A. şi  
44.254 lei majorări de întârziere aferente   T.V.A. stabilite prin decizia de impunere 
nr.347/30.09.2009. 

Totodată prin decizia nr.2/18.12.2009 emisă de Activitatea de Inspecţie Fiscală a fost respinsă 
ca nefondată contestaţia formulată de reclamanta S.C. I. S.R.L. Maliuc jud. Tulcea împotriva 
dispoziţiei nr.25690/30.09.2009 privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală, reţinându-
se că faţă de dispoziţiile  art.152 1 din Legea nr. 571/2003 şi pct.63 al.1-3 din HG nr.44/2004 
reclamanta are obligaţia să ţină evidenţa specială prin întocmirea jurnalelor de vânzări şi cumpărări 
speciale privind activitatea desfăşurată, pentru stabilirea corectă a bazei de impozitare, deoarece 
societatea nu este agenţie de voiaj.  
 În conformitate cu dispoziţiile  art.209 din OG nr.92/2003: 
   (1)Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale 
asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu 
legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziţie de 
măsuri, se soluţionează de către: 
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     a) structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale ale 
finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi au 
domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, 
datorie vamală, accesorii ale acestora, precum şi măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum 
de până la 3 milioane lei; 
         c) Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, pentru contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie 
vamală, accesoriile acestora, precum şi măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de 3 
milioane lei sau mai mare, pentru contestaţiile formulate de marii contribuabili, precum şi cele 
formulate împotriva actelor enumerate în prezentul articol, emise de organele centrale cu atribuţii de 
inspecţie fiscală, indiferent de cuantum. 

 (2) Contestaţiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se soluţionează de către 
organele fiscale emitente. 

 (3) Contestaţiile formulate de cei care se consideră lezaţi de refuzul nejustificat de emitere a 
actului administrativ fiscal se soluţionează de către organul ierarhic superior organului fiscal 
competent să emită acel act. 

 (4) Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de autorităţile 
administraţiei publice locale, precum şi de alte autorităţi publice care, potrivit legii, administrează 
creanţe fiscale se soluţionează de către aceste autorităţi. 

În conformitate cu dispoziţiile  art. 218 al.2 din OG nr.92/2003: 
Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către contestatar sau de către 

persoanele introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei potrivit art. 212, la instanţa 
judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii. 
 În conformitate cu dispoziţiile  art.10 din Legea nr. 554/2004 (1) „Litigiile privind actele 
administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care 
privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 
500.000 de lei se soluţionează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele 
administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi 
impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se 
soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin 
lege organică specială nu se prevede altfel.” 

Dispoziţiile art. 165 din Codul de procedură civilă  stabilesc că „În orice stare a judecăţii se 
pot despărţi pricinile întrunite, dacă instanţa socoteşte că numai una din ele este în stare de a fi 
judecată.” 
 În raport de dispoziţiile mai sus enunţate, Curtea apreciază critica referitoare la soluţionarea 
excepţiei de disjungere a cauzei cu privire la acţiunea formulata împotriva deciziei nr.2/18.12.2009 şi 
formarea unui dosar pe rolul Tribunalului Tulcea, ca nefondată câtă vreme competenţa de soluţionare 
acţiunii formulate împotriva celor două decizii emise în soluţionarea unor contestaţiei formulate de 
reclamantă sunt de competenţa Tribunalului Tulcea. 

Împrejurarea că există două decizii emise în soluţionarea unei contestaţii formulată de 
reclamantă, atât împotriva unei decizii de impunere nr.347/30.09.2009, ce constituie titlu de creanţă, 
cât şi împotriva unei dispoziţii de măsuri  nr.25690/30.09.2009  nu poate constitui un „precedent 
periculos” prin simplul fapt al soluţionării în cadrul aceluiaşi proces cât timp instanţa este competentă 
din punct de vedere material să soluţioneze ambele acţiuni potrivit art. 218 al.2 din OG nr.92/2003 
raportat la art.10 din Legea nr. 554/2004, actele contestate având ca izvor juridic actul întocmit de 
inspecţia fiscală, respectiv raportul de inspecţie fiscală parţială nr.25690/30.09.2009. 

De altfel recurenta nu menţionează în ce constă în concret  acest „precedent periculos”, 
limitându-se a face simple afirmaţii neargumentate temeinic în fapt şi în drept. Împrejurarea că prin 
decizia nr.52/02.12.2009  DGFP Tulcea  nu s-a investit cu soluţionarea contestaţiei privind măsurile 
stabilite prin dispoziţia nr.25690/30.09.2009 nu constituie un argument pentru soluţionarea distinctă a 
celor două capete din cererea reclamantei, deoarece DGFP Tulcea nu era competentă material să 
soluţioneze respectiva contestaţie,  conform art.209 al.2 din Codul de procedură fiscală competenţa 
aparţinând organului fiscal emitent. 
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De altfel, aşa cum rezultă din conţinutul deciziei nr.2/18.12.2009 emisă de Activitatea de 
Inspecţie Fiscală, soluţionarea contestaţiei împotriva dispoziţiei nr.25690/30.09.2009 a fost 
suspendată până la soluţionarea contestaţiei împotriva titlului de creanţă, respectiv deciziei 
nr.347/30.09.2009, considerându-se că de soluţia adoptată de DGFP depindea şi soluţia din contestaţia 
înregistrată potrivit art.209 al.2 din OG nr.92/2003. 

În ceea ce priveşte fondul litigiului Curtea constată că, din cererea de chemare în judecată 
rezultă că reclamanta a solicitat anularea deciziilor nr. 52/02.12.2009 şi nr.2/18.12.2009 emise de 
pârâtă în soluţionarea contestaţiei formulată împotriva deciziei de impunere nr.347/30.0.2009 şi a 
raportului de inspecţie fiscală parţială nr.25690/30.09.2009. 

Prin Sentinţa civilă nr. 970/15.04.2010 pronunţată de Tribunalul Tulcea  s-a admis acţiunea 
formulată de reclamantă, fiind anulată decizia nr. 2/18.12.2009 şi în parte decizia nr.52/02.12.2009 
emise de DGFP Tulcea cu privire la respingerea de către pârâtă a contestaţiei formulată de  S.C. I.  
S.R.L. privind suma de 109.848 lei, fără a se pronunţa cu privire la decizia nr.347/30.0.2009 şi 
dispoziţia de măsuri  nr.25690/30.09.2009. 

În conformitate cu dispoziţiile  art.129 al.4 din Codul de procedură civilă “ Cu privire la 
situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invocă în susţinerea pretenţiilor şi apărărilor 
lor, judecătorul este în drept să le ceară acestora să prezinte explicaţii, oral sau în scris, precum şi să 
pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt ori de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în cerere 
sau în întâmpinare.” 

Cum nu s-au cerut astfel de explicaţii, Curtea constată că simpla anulare a unei decizii emisă în 
soluţionarea unei contestaţii administrative lasă neatins titlul de creanţă – respectiv decizia 
nr.347/30.0.2009- şi dispoziţia de măsuri  nr.25690/30.09.2009, în legătură cu legalitatea cărora 
instanţa de fond nu s-a pronunţat, în condiţiile în care ceea ce dobândeşte putere de lucru judecat este 
dispozitivul unei hotărâri şi nu considerentele, care nu pot decât să explice soluţia adoptată prin 
dispozitiv. 

În conformitate cu dispoziţiile  art.261 din Codul de procedură civilă    hotărârea va cuprinde, 
în mod obligatoriu: 
    1. arătarea instanţei care a pronunţat-o şi numele judecătorilor care au luat parte la judecată; 
    2. numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, calitatea în care s-au judecat; numele mandatarilor 
sau reprezentanţilor legali şi al avocaţilor; 
    3. obiectul cererii şi susţinerile în prescurtare ale părţilor cu arătarea dovezilor; 
    4. arătarea concluziilor procurorului; 
    5. motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au 
înlăturat cererile părţilor; 
    6. dispozitivul; 
    7. calea de atac şi termenul în care se poate exercita; 
    8. menţiunea că pronunţarea s-a făcut în şedinţă publică, precum şi semnăturile judecătorilor şi 
grefierului. 

Instanţa de fond nu motivează în fapt şi în drept hotărârea de anulare a deciziei 
nr.2/18.12.2009 emisă de Activitatea de Inspecţie Fiscală în soluţionarea contestaţiei împotriva 
dispoziţiei nr.25690/30.09.2009 în condiţiile în care măsurile contestate de reclamantă - 3,4,5- nu 
vizau TVA ci determinarea corectă a bazei de impozitarea a veniturilor realizate din prestarea 
activităţii , deoarece societatea nu este o agenţie de voiaj. 

Mai mult instanţa de fond a preluat în considerentele hotărârii conţinutul raportului de 
expertiză, care este sumară în raport cu complexitatea cauzei, omiţând că interpretarea şi aplicarea 
dispoziţiilor legale cad în sarcina sa nu a expertului contabil, fără a argumenta care sunt motivele 
îndrept care o exceptau pe  reclamantă de la aplicarea normelor simplificate privind taxarea inversă. 

La termenul din 8.04.2010 , aşa cum rezultă din practicaua  încheierii de amânare a pronunţării 
hotărârii, deşi se menţionează că pârâta a depus la dosar obiecţiuni la raportul de expertiză, instanţa 
omite a pune în discuţie aceste obiecţiuni şi a se pronunţa asupra lor. 

Faţă de considerentele arătate mai sus, Curtea apreciază că tribunalul nu a intrat în cercetarea 
fondului litigiului, motiv pentru care în temeiul art.20.al.3 din Legea nr. 554/2004 raportat la art.312 
al.5 din Codul de procedură civilă se va admite recursul şi casa hotărârea recurată, cauza urmând a fi 
trimisă spre rejudecare aceleaşi instanţe. 
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58. Contract de lucrări – pretenţii. Competenţă materială. Nestipularea explicită a 
clauzei care prevede locul executării contractului. 

   
Art.5, art.12 - Cod pr.civilă 

 

Decizia civilă nr. 1705/COM/22.09.2010 
Dosar nr. 1425/2010 

 
Prin cererea înregistrată pe Tribunalului Tulcea sub nr.1425/88/2010 reclamanta S.C. P. S.R.L. 

Tulcea a solicitat în contradictoriu cu pârâta S.C. G.P. S.R.L. Bucureşti, obligarea acesteia la plata 
către reclamantă a sumei de 600.000 EURO, penalităţi de 1% zi de întârziere calculate de la data 
emiterii facturii şi până la data plăţii efective, cu cheltuieli de judecată. 

Reclamanta  a arătat că între părţi s-a încheiat contractul de lucrări nr. 227, contract prin care 
reclamanta s-a obligat să presteze servicii de construcţii şi instalaţii în favoarea pârâtei, însă aceasta 
din urmă nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată. 

Pârâta, legal citată, a invocat excepţia de necompetenţă teritorială a Tribunalului Tulcea, 
solicitând declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti. 

Prin Sentinţa civilă nr.1469/27.05.2010, Tribunalul Tulcea a admis excepţia de necompetenţă 
teritorială şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti - Secţia 
Comercială. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că între reclamanta S.C. P. S.R.L. 
Tulcea şi pârâta S.C. G.P. S.R.L. Bucureşti a fost încheiat contractul de lucrări nr. 227/01.10.2007 
prin care reclamanta se obliga să execute lucrările de construcţii, instalaţii şi reţele sanitare pentru 
obiectivul Utilităţi, Sediu Administrativ şi Hala Producţie Ţevi Plastic W.R. S.R.L. amplasat pe 
Şoseaua de Centură Popeşti –Leordeni, Jud. Ilfov. 

Faţă de dispoziţiile art.5 şi 10 pct.1 din Codul de procedură civilă, cum sediul pârâtei se află în 
municipiul Bucureşti, iar locul executării contractului este localitatea Popeşti-Leordeni, instanţa a 
admis excepţia de necompetenţă teritorială a Tribunalului Tulcea şi a declinat competenţa de 
soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti- Secţia Comercială. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs reclamanta SC P. SRL, criticând-
o ca fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive: 

• Prima instanţă ar trebuit să analizeze care este locul unde obligaţia a luat naştere. Cum in 
cauză contractul de lucrări nr. 227 nu conţine clauze privind locul încheierii contractului, solicită 
aplicarea art. 59 alin. 2 cod comercial, locul plăţii urmând a fi determinat după sediul executantului (al 
celui ce se obligă)  

• In ceea ce priveşte locul plaţii, având in vedere specificul contractului si faptul că din 
contract rezultă că locul la care se fac plăţile este R.B. Tulcea – instanţa competentă este, conform art. 
12 raportat la art.10 pct. 4 Cod de procedură civilă Tribunalul Tulcea, adică instanţa aleasă de către 
reclamantul creditor.  

Intimata pârâtă, legal citată, a depus întâmpinare, solicitând: 
 1. darea in debit a recurentei - reclamante pentru restul de taxă judiciară de timbru in 

cuantum de 23.286,30 lei datorată pentru judecata cauzei de către Tribunalul Tulcea; sumă 
reprezentând rest taxa judiciară de timbre datorata pentru corecta investire a instanţei de fond (a se 
observa citativul existent la dosarul de fond, citaţia emisa pentru reclamantă si dovada achitării unei 
taxe parţiale in cuantum de 5000 lei regăsite la dosarul de fond). 

2. admiterea excepţiei lipsei calităţii de reprezentant, cu consecinţa respingerii recursului ca 
fiind promovat de o persoană fără calitate de reprezentare a recurentei-persoană juridică pentru 
redactarea si motivarea declaraţiei de recurs, respectiv pentru reprezentarea/asistarea părţii in calea de 
atac. 

3. respingerea recursului ca neîntemeiat, cu rezervarea dreptului de către intimata-pârâtă de a 
solicita cheltuielile de judecată pe cale separată. 

Lipsa de temeinicie a recursului este relevată din simpla confruntare a normelor legale 
incidente in justa soluţionare a cauzei: art. 10 alin.1 si 4 Cod procedura civila cu probatoriul 
administrat in cauza de reclamanta pe aspectul competentei teritoriale; 
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Astfel, cum se poate cu uşurinţă distinge din contractul de execuţie lucrări nr.227, părţile au 
stipulat explicit o astfel de clauză care să prevadă executarea contractului, cel puţin in parte, in Tulcea. 

Susţinerea reclamantei cu privire la prelucrarea unor produse exportate din Arabia Saudita nu 
îşi găseşte o susţinere legală, neavând relevanţă in raport cu norma legală specială ce prevede o 
condiţie specială. 

In cauza dedusă judecaţii, ţinând seama intervenirii modalitatea de plată a viramentului bancar, 
având in vedere faptul că banca creditorului obligaţiei de plată este R.B. - cu sediul social situat In 
Bucureşti, str. C.G., sector 1, Bucureşti (a se observa si dovada anexată) neavând relevanţă sediul 
sucursalei/agenţiei teritoriale, comnsideră că în mod corect a apreciat instanţa de fond că nu 
Tribunalul Tulcea este instanţa competentă teritorial a soluţiona cauza in fond, ci Tribunalul 
Bucureşti. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurent şi care au fost 
încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9,  dar şi potrivit dispoziţiilor art.3041 din Codul de 
procedură civilă Curtea constată că este fondat pentru următoarele considerente: 

Faţă de dispoziţiile art.5 alin.1 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora cererea de 
chemare în judecată se face la instanţa domiciliului pârâtului, în art.10 legiuitorul a prevăzut opt 
cazuri de competenţă teritorială alternativă, situaţii în care mai sunt competente şi alte instanţe astfel: 

1. în cererile privitoare la executarea, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui contract, 
instanţa locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligaţiunii; 

2. în cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locaţiune a unui imobil, în acţiunile în justificare 
sau în prestaţiune tabulară, instanţa locului unde se află imobilul; 

3. în cererile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec sau bilet la ordin, instanţa locului de plată; 
 4. în cererile privitoare la obligaţii comerciale, instanţa locului unde obligaţia a luat naştere 

sau aceea a locului plăţii; 
5. în cererile izvorâte dintr-un contract de transport, instanţa locului de plecare sau de sosire; 
 6. în cererile împotriva unei femei căsătorite*) care are reşedinţa obişnuită deosebită de aceea 

a soţului, instanţa reşedinţei femeii; 
 7. în cererile făcute de ascendenţi sau descendenţi pentru pensie de întreţinere, instanţa 

domiciliului reclamantului; 
8. în cererile ce izvorăsc dintr-un fapt ilicit, instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit acel 

fapt. 
Între reclamanta S.C. P. S.R.L. Tulcea şi pârâta S.C. G.P. S.R.L. Bucureşti a fost încheiat 

contractul de lucrări nr. 227/01.10.2007 prin care reclamanta se obliga să execute lucrările de 
construcţii, instalaţii şi reţele sanitare pentru obiectivul Utilităţi, Sediu Administrativ şi Hala Producţie 
Ţevi Plastic W.R. S.R.L. amplasat pe Şoseaua de Centură Popeşti – Leordeni, Jud. Ilfov. 

Din examinarea contractului de execuţie lucrări nr.227 rezultă că părţile nu au stipulat explicit 
o clauză care să prevadă locul executării contractului. 

În schimb, în ceea ce priveşte locul plăţii obligaţiilor de către debitoarea obligaţiei de plată, aşa 
cum rezultă din contract, din actele adiţionale încheiate de părţi, acesta a fost determinat ca fiind in 
contul bancar al creditoarei reclamante deschis la R.B. - sucursala Tulcea, aspect ce rezultă şi din 
ordinele de plată si facturile emise si achitate de către părţi existente la dosar. 

Dând eficienţă principiilor art. 12 Cod de procedură civilă reclamantul creditor are alegerea 
între mai multe instanţe deopotrivă competente iar odată aleasa instanţa competentă de către 
reclamant, acesta optând pentru una dintre instanţele deopotrivă competente, nici pârâtul nici instanţa 
de judecată nu mai poate invoca excepţia de necompetenţă.  

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus, Curtea reţine că hotărârea tribunalului 
este nelegală, criticile aduse de recurentă fiind de natură a atrage casarea acesteia, motiv pentru care în 
temeiul art.312 al.5 din Codul de procedură civilă se va admite recursul şi trimite cauza spre 
competentă soluţionare Tribunalului Tulcea. 

  În ceea ce priveşte excepţiile invocate de pârâtă prin întâmpinare Curtea constată că sunt 
neîntemeiate pentru următoarele considerente: 

- Curtea  trebuia să stabilească dacă tribunalul a fost sau nu corect investit de către 
reclamantă, pentru că numai o instanţă competentă legal poate determina şi taxa de 
timbru aferentă cauzei conform dispoziţiile  din Legea nr.  146/1997.În atare situaţie 



 212

cererea de dare în debit la acest moment a reclamantei cu suma de 23.286,30 lei este 
neîntemeiată. 

- Dovada calităţii de reprezentant al apărătorului reclamantei în declararea recursului a 
fost făcută cu înscrisul de la fila 18, emis în temeiul contractului de asistenţă juridică 
nr.62/21.09.2010 care o dată semnat prezumă acordul părţii pentru activităţile 
desfăşurate de avocat în numele şi pe seama părţii. 

 

59. Contracte colective de muncă. Acordarea unor drepturi speciale. 

 
                      Art.72 – Legea nr.188/1999 

                      Art.55, art.78, art.79 – Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
 

Conform principiilor de baza ale contractelor colective de munca, astfel de contracte 
constituie legea parţilor, iar in conţinutul lor nu pot fi stabilite drepturi sub nivelul minimal prevăzut 
de lege şi de contractul colectiv încheiat la nivel superior.  
 Acordurile colective de munca încheiate pentru salariaţii instituţiilor publice au un regim 
juridic special, determinat de situaţia deosebita a părţilor acestor contracte. Astfel, cheltuielile 
necesare pentru funcţionarea instituţiilor publice, inclusiv drepturile salariale ale salariaţilor, sunt 
suportate de la bugetul de stat ori de la bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor si ale judeţelor. 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 72 din Legea nr. 188/1999 „autorităţile şi instituţiile 
publice pot încheia anual, în condiţiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale funcţionarilor 
publici sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici, care să cuprindă numai măsuri referitoare la: 
   a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă; 
   b) sănătatea şi securitatea în muncă; 
   c) programul zilnic de lucru; 
   d) perfecţionarea profesională; 
   e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în organele de 
conducere ale organizaţiilor sindicale.” 
 Aceste prevederi sunt in acord cu exigenţele impuse de art. 138 alin. (5) din Constituţie, care 
prevede că "Nici o cheltuiala bugetara nu poate fi aprobata fără stabilirea sursei de finanţare". 
 Acordarea drepturilor, aşa-zise speciale, în perioada 2007-2009, în sumă de 113.092 lei, ce 
reprezintă în fapt acoperirea unei părţi a cheltuielilor cu medicamente, tratamente medicale, 
reducerea stresului, hrana, motivarea personalului pentru asigurarea stabilităţii şi confidenţialităţii 
faţă de instituţie, pentru o ţinută decentă şi asigurarea unei imagini corespunzătoare în raport cu 
publicul şi instituţiile cu care colaborează, funcţionarii publici şi personalul contractual din Primăria 
Turcoaia a avut la bază acordurile şi contractele colective încheiate între sindicate şi autoritatea 
publică locală, acorduri a căror legalitate nu a fost pusă la îndoială în condiţiile în care autoritatea 
are sursă de finanţare, respectiv suportarea plăţii acestora se face de la bugetul local. 

Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă prevede modalitatea de anulare a 
unor clauze contrare dispoziţiilor legal, însă în speţă nu s-a solicitat anularea prevederilor în baza 
cărora s-au acordat sumele ce se urmăreşte a fi recuperate. 
 În condiţiile în care acordarea acestor drepturi s-a făcut în baza unor acorduri colective, în 
vigoare la acel moment, măsura de recuperare a sumelor acordate prin emiterea deciziilor de 
imputare apare ca nelegală şi aceasta pentru că sumele acordate nu se referă la drepturile salariale 
stabilite prin lege şi a căror limite precise nu pot constitui obiect al negocierii. 

 
Decizia civilă nr. 468/CA/07.07.2010 

Dosar nr. 2380/88/2009 
 

Prin cererea înregistrată sub nr.2380/88/5.10.2009 pe rolul Tribunalului Tulcea, Primăria 
Comunei Turcoaia, prin Primar, a solicitat anularea Încheierii nr.VI 33/7.09.2009 şi admiterea 
contestaţiei împotriva Deciziei nr.11/2006, emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de 
Conturi Tulcea cu privire la pct.1, 2, 7, 9 şi 10. 
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In motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-au contestat pct.1 şi 2 din Decizia nr.11/2009, 
prin care era obligată să stabilească întinderea prejudiciului creat prin plata unor drepturi speciale fără 
temei legal, întrucât sumele de bani au fost încasate în temeiul unui contract încheiat, legal şi valabil 
până la data expirării lui, un contract cu putere de lege între părţi şi opozabil părţilor pentru că acordul 
colectiv de muncă pe anii 2007, 2008 – 2009 nu a fost afectat de vreo clauză de desfiinţare, iar prin 
H.C.L. nr.10/27.02.2008, H.C.L. nr.17/19.12.2008, H.C.L. nr. 20/10.04.2009 şi H.C.L. 
nr.24/30.04.2009 au fost aprobate cheltuielile necesare plăţii drepturilor speciale, ce nu au fost incluse 
în bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Turcoaia, condiţii în care executarea lor a căpătat un 
caracter normativ obligatoriu, Legea nr.130/1996 neinterzicând în niciun mod acordarea în concret de 
drepturi speciale prin dispoziţii legale de competenţa Consiliului Local. 

A mai precizat că şi în privinţa acordării tichetelor cadou cadrelor didactice auditorul public 
extern nu are în vedere dispoziţiile art.36 alin. 6 pct.19 din Legea nr.215/2001 ce prevede că una din 
atribuţiile consiliului local este aceea de a hotărî acordarea unor sporuri şi altor facilităţi personalului 
sanitar şi didactic, precum şi de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind educaţia, iar nearmonizarea prevederilor legale relativ la modalităţile de acordare 
a unor drepturi conduce la interpretări diferite în aplicarea lor, deşi plăţile şi activităţile financiare ale 
instituţiilor de învăţământ se realizează prin unităţile administrativ-teritoriale, bugetul acestor instituţii 
este inclus în bugetul unităţilor administrativ-teritoriale şi se derulează prin contabilitatea locală. 

Reclamanta a subliniat, în continuare, că în cursul anului 2008 s-au primit în baza H.G. 
nr.364/26.03.2008 şi H.G. nr.1155/24.09.2008 sumele de 100.000 lei şi 400.000 lei pentru finanţarea 
unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţii locale, ce au fost prevăzute în bugetele rectificate, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.58/22.05.2008 şi nr.49/17.11.2009 şi în raport de care s-a 
angajat realizarea unor acţiuni şi obiective de investiţii aflate în derulare, însă excedentul bugetar 
înregistrat nu s-a datorat exclusiv acestor sume ci şi bunei activităţi de colectare a veniturilor, după 
cum rezultă şi din raportul privind execuţia bugetară pentru anul 2008, iar restituirea sumei în 
aplicarea O.U.G. nr.223/30.12.2008 are un vădit caracter obstrucţionist şi partinic, în condiţiile în care 
sunt în derulare mai multe obiective de investiţii, cum ar fi Programul de dezvoltare a Infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul rural, reţea de canalizare şi staţie de epurare, Amenajare piaţă 
comunală ş.a. 

S-a susţinut că angajarea unor cheltuieli pentru întocmirea documentaţiei în vederea realizării 
unui proiect intercomunitar în comuna Greci şi Turcoaia a fost cuprinsă în Programul de achiziţii 
publice şi plăţile au fost efectuate având la bază documente care să justifice că serviciile au fost 
prestate, cererea de finanţare, cu toată documentaţia aferentă fiind depusă la Direcţia pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Tulcea. 

Pârâta Curtea de Conturi a României a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
acţiunii. 

Prin sentinţa civilă nr.2507 din 16 decembrie 2009, Tribunalul Tulcea a admis în parte cererea 
reclamantei, a anulat în parte Încheierea nr.VI 33/07.09.2009 a Curţii de Conturi a României numai în 
ceea ce priveşte pct.1, 2 şi 4 şi Decizia nr.11/25.05.2009 a Curţii de Conturi a României – Camera de 
Conturi Tulcea numai în ceea ce priveşte pct.1, 2, 7 şi 10, în parte. 

A menţinut Încheierea nr.VI 33/07.09.2009 a Curţii de Conturi a României pentru pct.3 şi 
decizia nr.11/25.05.2009 a Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Tulcea pentru pct.9. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că în urma unui control la Primăria 
Comunei Turcoaia – judeţ Tulcea, s-a întocmit procesul-verbal de constatare din 27 aprilie 2009, în 
care, la pct.1, s-a consemnat că în perioada 2007–ianuarie 2009, entitatea verificată a efectuat plăţi 
către funcţionarii publici şi personalul contractual, de la titlul II „Bunuri şi servicii”, art.20.14 
„protecţia muncii”, în sumă totală estimată de 113.092 lei reprezentând „drepturi speciale” acordate 
salariaţilor, în baza Acordului colectiv/Contractului colectiv de muncă încheiat pentru anul 2007 
având nr.149/26.01.2007, ce a fost depus în vederea înregistrării la D.M.S.S.F. Tulcea, sub nr.4515 
din 13.03.2007 (anexa nr.1), pentru anul 2008 în baza Acordului colectiv de muncă 
nr.1148/04.07.2008 şi a Contractului colectiv de muncă nr.1147/04.07.2008, înregistrat la D.M.S.S.F. 
Tulcea sub nr.19673/16.09.2008 (anexa nr.2 şi 3). 

S-a stabilit că acordurile colective precum şi contractele colective de muncă încheiate între 
Primăria Turcoaia şi Sindicatul Salariaţilor din Administraţia Publică Locală, pentru perioada 2007–
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2009, conţin prevederi care nu au bază legală în ceea ce priveşte acordarea de sume ca „drepturi 
speciale”, acestea neputând face obiectul contractelor/acordurilor colective de muncă încheiate la 
nivelul instituţiilor publice, că sumele respective au fost achitate de la titlul II „Bunuri şi servicii” şi 
nu de la titlul I „cheltuieli de personal”, instituţia neavând prevederi bugetare în acest sens, dar şi că în 
negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă, conducerea Primăriei Turcoaia şi salariaţii 
acesteia nu puteau depăşi cadrul legal reglementat de art.1 alin.1, art.8 alin.1, art.12 alin.1, art.24 
alin.1 din Legea nr.130/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în acelaşi sens 
fiind şi adresa nr.1107 din 23.01.2008 emisă de D.M.P.S. şi adresa nr.420965 din 13.02.2008 emisă de 
A.N.F.P. 

La pct.2 din procesul verbal de control, s-a menţionat că unitatea verificată, în perioada 
decembrie 2007 – aprilie 2009 a efectuat plăţi pentru acordarea de tichete cadou salariaţilor, în sumă 
totală de 177.250 lei, din care pentru personalul din învăţământ suma de 108.650 lei, sumele fiind 
prevăzute şi executate în cadrul bugetului aprobat pe anul 2008, la titlul II „bunuri şi servicii”, 
art.20.27 „tichete cadou”, respectiv art.20.30.30 „alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, dar şi că pentru 
personalul angajat în activitatea de învăţământ, ordonatorul de credite, respectiv primarul comunei, nu 
are calitatea de angajator, relaţiile între personalul din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea la 
şcolile din comuna Turcoaia şi primar nu sunt relaţii de tip angajat şi angajator, nu există contract 
individual de muncă încheiat între cadrele didactice şi Primăria comunei Turcoaia, contractele 
individuale de muncă ale personalului din învăţământ fiind încheiate între aceştia şi Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Tulcea, reprezentat de directorul şcolii, aşa încât nu sunt incidente prevederile art.1 
din Legea nr.193/2006 şi pct.2.3 alin.2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.193/2006. 

Organul de control a mai constatat, la pct.5 din procesul-verbal, că în anul 2008, Primăria 
Turcoaia a primit sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale în valoare totală de 
500.000 lei prin alocarea cărora bugetul local a fost rectificat, prin H.C.L. nr.58/22.05.2008 şi H.C.L. 
nr.49 din 17.11.2008, însă sumele rămase neutilizate nu au fost restituite la bugetul statului, conform 
art.4 din O.U.G. nr.223/2008, considerându-se că au fost utilizate, deşi instituţia a înregistrat în contul 
de execuţie la 31.12.2008 un excedent în sumă de 1.060.410 lei, ce este mai mare decât suma primită 
de 500.000 lei. 

La punctul 6 din actul de control, s-a stabilit că Primăria Turcoaia, prin solicitantul Asociaţia 
pentru Dezvoltare Zonală în Dobrogea de Nord, are în derulare pregătirea documentaţiei pentru 
„Proiectul intercomunitar în comunele Greci şi Turcoaia, prin care sunt vizate spre realizare 
următoarele obiective de investiţii: reabilitare drumuri vicinale, comuna Turcoaia, înfiinţare distribuţie 
gaze naturale, comuna Turcoaia, extinderea sistemului public de alimentare cu apă, comuna Turcoaia, 
reabilitate şi modernizare cămin cultural, iar din verificarea efectuată a rezultat că, în anul 2008 s-au 
efectuat plăţi în sumă de 114.824 lei, pentru servicii de consultanţă, fără a avea la bază documente 
care să justifice că serviciile au fost prestate, procedându-se şi la fragmentarea serviciilor pentru a se 
folosi metoda de atribuire prin încredinţare directă. 

Prin Decizia nr.11/2009 a Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Tulcea, s-au 
dispus, printre altele, şi următoarele măsuri: stabilirea întinderii prejudiciului creat prin plata unor 
drepturi speciale fără ca acestea să fie prevăzute de legislaţia în vigoare şi dispunerea măsurilor 
cuvenite pentru recuperarea acestuia; stabilirea întinderii prejudiciului creat prin acordarea de tichete 
cadou persoanelor pentru care nu aveau calitatea de angajator şi dispunerea măsurilor cuvenite pentru 
recuperarea acestuia; înlăturarea neregulilor cu caracter financiar şi fiscal constatate, prin 
regularizarea cu bugetul de stat a sumei rămase neutilizate din sumele defalcate din T.V.A. pentru 
echilibrarea bugetelor locale; în mod corespunzător, fondul de rulment al instituţiei va fi diminuat cu 
suma rămasă neutilizată; calcularea, înregistrarea şi plata majorărilor de întârziere datorate pentru 
perioada 8 ianuarie 2009 şi până la data regularizării sumei rămase neutilizate din sumele defalcate 
din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale; stabilirea întinderii prejudiciului creat prin plata, de la 
titlul de cheltuieli „cheltuieli de capital” a contravalorii unor lucrări de consultanţă pentru finanţare 
pentru care nu au putut fi prezentate documente justificative care să dovedească faptul că au fost 
executate şi care nu putea fi plătite de la acest titlu, şi dispunerea măsurilor cuvenite pentru 
recuperarea acestuia. 
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In soluţionarea contestaţiei promovată de Primarul Comunei Turcoaia, judeţ Tulcea, Curtea de 
Conturi a României a emis Incheierea nr.VI 33/7.09.2009 prin care a dispus respingerea acesteia, 
reluându-se argumentele cuprinse în actele de control întocmite anterior. 

1. Conform înscrisurilor anexate, în anii 2007, 2008 şi ianuarie 2009, funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul Primăriei Turcoaia au beneficiat de drepturi speciale potrivit art.34 
alin.5 şi 6 din acordul/contractul colectiv de muncă nr.149/6.03.2007 şi nr.1148 din 4.07.2008 ambele 
înregistrate la D.M.P.S. Tulcea sub nr.4515/13.03.2007 şi nr.19673 din 16.09.2008, care stipulează că 
pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii şi asigurarea protecţiei personalului, funcţionarii 
publici şi personalul contractual beneficiază de drepturi speciale pentru refacerea capacităţii de muncă 
în cuantum de 200 lei RON lunar, care se vor suporta de la capitolele „cheltuieli” din titlul „bunuri şi 
servicii”, alin.20.14 „protecţia muncii”, drepturi speciale ce reprezintă acoperirea unei părţi a 
cheltuielilor cu medicamente, tratamente medicale, reducerea stresului, hrana, motivarea personalului 
pentru asigurarea stabilităţii şi confidenţialităţii faţă de instituţie, iar pentru o ţinută decentă şi 
asigurarea unei imagini corespunzătoare în raport cu publicul şi instituţiile cu care colaborează, 
funcţionarii publici şi personalul contractual din Primăria Turcoaia, vor beneficia de sume pentru 
achiziţionarea ţinutei (vestimentaţiei) în valoare de 500 lei RON fiecare, pe semestru, conform 
cerinţelor impuse de codul de conduită al funcţionarului public şi al personalului contractual. 

Pe lângă faptul că acordurile/contractele colective de muncă, ce cuprind şi clauza arătată, au 
fost semnate de ambele părţi, în bugetul local pentru anii menţionaţi au fost incluse şi aceste drepturi 
speciale şi achitate categoriilor reglementate. 

În continuare, este de subliniat că art.1 alin.1 din Legea nr.130/1996 prevede că un contract 
colectiv de muncă este convenţia încheiată între patron sau organizaţia patronală, pe de o parte, şi 
salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se 
stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi orice alte drepturi şi obligaţii ce 
decurg din raporturile de muncă, iar clauzele contractelor colective de muncă pot fi stabilite numai în 
limitele şi condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

De asemenea, conform art.12 alin.1 din acelaşi act normativ, contractele colective de muncă se 
pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare, însă prin aceste contracte nu se pot negocia clauze 
referitoare la drepturile ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale, aceleaşi 
dispoziţii fiind cuprinse şi în art.3 alin.2 din contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pentru 
anii 2007 – 2010. 

Interpretând per a contrario dispoziţiile legale menţionate, rezultă că prin 
contractele/acordurile colective de muncă pot fi negociate, clauze referitoare la drepturile a căror 
acordare şi al căror cuantum nu sunt stabilite prin dispoziţii legale. 

Pe de altă parte, folosind acelaşi principiu în interpretarea prevederilor art.3 alin.3 din 
contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional, precum şi ale art.81 alin.2 din Legea nr.130/1996, 
potrivit cu care contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la 
un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior, se 
impune concluzia că se pot negocia clauze care să acorde salariaţilor mai mult decât s-a prevăzut în 
contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior. 

În acest sens sunt şi prevederile art.238 alin. 3 din Codul Muncii, cu care se completează 
Legea nr.188/1999, care statuează că, la încheierea contractului colectiv de muncă, dispoziţiile legale 
referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal. 

Un argument în plus îl constituie şi dispoziţiile art.72 din Legea nr.188/1999 potrivit cu care 
autorităţile şi instituţiile publice pot încheia anual, în condiţiile legii, acorduri cu sindicatele 
reprezentative ale funcţionarilor publici sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici care să cuprindă 
numai măsuri referitoare la constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la 
locul de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă, de unde rezultă că autorităţile locale sunt autorizate 
să dispună de sumele alocate pentru îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă, precum şi cele pentru 
sănătate şi securitatea muncii. 

Or, prevederile art.32 alin. 5 din acordul colectiv de muncă se circumscriu noţiunii de 
„îmbunătăţire a condiţiilor la locul de muncă”, părţile angajate în negociere căzând de acord cu privire 
la faptul că suplimentările în discuţie sunt necesare dezvoltării condiţiilor de muncă. 
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Nu trebuie omise în acest context nici dispoziţiile Convenţiei OIM nr.154/1981 privind 
promovarea negocierii colective care, prin art.5, impune ca negocierea colectivă să fie posibilă pentru 
toţi cei vizaţi prin convenţie (art.1), iar negocierea că poate asupra fixării condiţiilor de muncă şi 
angajării, şi/sau reglementării relaţiilor între cei ce angajează sau organizaţiile lor şi una sau mai multe 
organizaţii ale lucrătorilor. 

Prin urmare, o restrângere de orice natură cu privire la drepturile care pot fi negociate 
contravine dispoziţiilor O.I.M. 

Mai mult, obligaţiile decurgând din contractul colectiv de muncă nu puteau fi încălcate întrucât 
acesta a fost înregistrat şi prin acest fapt a devenit opozabil şi în acelaşi timp, obligatoriu pentru părţile 
contractului, potrivit art.243 din Codul Muncii şi art.30 alin.1 din Legea nr.130/1996, iar 
obligativitatea respectării contractului colectiv de muncă derivă şi din prevederile Convenţiei OIM 
nr.131/1970, după cum s-a arătat, pe lângă faptul că alin.2 al ambelor articole prevede atragerea 
răspunderii părţilor care se fac vinovate de neîndeplinirea obligaţiilor avansate prin contractul colectiv 
de muncă. 

Este de relevat şi că DMPS Tulcea a înregistrat contractul acordul colectiv de muncă, fără 
obiecţiuni, acesta exercitându-şi contractul de legalitate. 

Potrivit art.8 din Legea nr.130/1996, clauzele din contractele colective se stabilesc în limitele 
şi în condiţiile prevăzute de lege, iar clauzele negociate cu încălcarea dispoziţiilor legale sunt lovite de 
nulitate absolută (art.24 alin.1), nulitate care se constată de instanţa competentă, la cererea părţii 
interesate (art.24 alin.2 din Legea nr.130/1996). 

Se prevede, de asemenea, faptul că, la momentul înregistrării, direcţiile generale teritoriale de 
muncă şi protecţie socială vor verifica dacă acestea conţin clauze negociate cu nerespectarea 
dispoziţiilor art.8, exercitând în acest mod controlul de legalitate şi dacă constată negocierea unor 
clauze cu încălcarea art.8, au obligaţia de a lua măsuri de intrare în legalitate, de a se înlătura din 
contract clauzele contrare legii (art.27 alin. 2 coroborat cu art.28). 

Însă procedura descrisă nu a avut loc, ceea ce înseamnă că DMPS şi-a dat avizul favorabil, 
moment în care contractul/acordul colectiv începe să-şi producă efectele, deoarece numai refuzul 
înregistrării acestuia făcea inaplicabile clauzele cuprinse în respectivul contract/acord. 

Argumentele prezentate impun concluzia că reclamanţilor li se cuveneau drepturile speciale 
prevăzute în acordurile/contractele colective de muncă valabile pentru anul 2007,2008 şi ianuarie 
2009, art.34 alin. 5 şi 6, aşa încât nu se justifică demersurile întreprinse în vederea recuperării 
acestora, prin emiterea dispoziţiilor de imputare. 

2. Probele administrate relevă că, în perioada decembrie 2007 – aprilie 2009, Primăria 
Turcoaia a efectuat plăţi pentru acordarea de tichete cadou personalului din învăţământ, în sumă de 
108.650 lei.  

In acest context, este de relevat că art.1 alin.1 din Legea nr.193/2006, stipulează că societăţile 
comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, 
unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal 
pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a 
tichetelor de casă. 
 De asemenea, în art.2.3 din H.G. nr.1317/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr.193/2006 se prevede că angajaţii persoane fizice care desfăşoară o activitate într-o 
relaţie de angajare, în baza unui raport de muncă reglementat de Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de o lege specială, pot beneficia de tichete cadou acordate 
de angajatorii lor, numai pentru destinaţiile sau evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale; 
angajatorii acordă angajaţilor proprii tichete cadou, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri şi 
cheltuieli aprobat potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită „Tichete cadou” pentru 
cheltuieli sociale, în timp ce conform art.1.1 din acelaşi act normativ fac parte din categoria 
angajaţilor prevăzuţi la art.1 din Legea nr.193/2006, instituţiile din sectorul bugetar, definite de legea 
privind finanţele publice şi finanţele publice locale, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, 
inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii. 
 In unităţile şcolare din judeţul Tulcea, conform art.11 alin.5 din Legea nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic şi art.56 alin.1 şi 2 din Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură 
învăţământ preuniversitar contractele individuale de muncă ale personalului didactic de predare şi 
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instruire practică se încheie între Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, reprezentat de directorul 
unităţii de învăţământ şi salariat, iar pentru personalul auxiliar şi personalul nedidactic, se încheie între 
unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, reprezentată de director şi salariat. 
 Chiar dacă între personalul din învăţământ şi Primăria Turcoaia nu există încheiat un contract 
individual de muncă, potrivit art.167 alin. 1 din Legea nr.84/1995, unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat funcţionează ca unităţi finanţate din fonduri alocate prin bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea, ce sunt ordonatori de 
credite. 
 In consecinţă, motivul pentru care Curtea de Conturi a României a constatat nelegalitatea plăţii 
este că, deşi personalul din învăţământ este angajat al unei instituţii din sectorul bugetar, cu care are 
încheiat contractul de muncă, pentru această categorie nu sunt incidente disp. art.1 din Legea 
nr.193/2006, ce recunoaşte dreptul la tichete cadou întrucât nu există identitate între angajator şi şi 
ordonatorul de credite ce asigură plata salariului, cu alte cuvinte, angajatorul nu este şi ordonator de 
credite. 
 Intr-un atare caz, devin aplicabile prevederile art.14 din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului ce statuează că exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie 
să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii 
politice sau orice alte opinii, origine naţională şi socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, 
naştere sau orice altă situaţie. 
 In ceea ce priveşte sfera de aplicare a garanţiei instituite de art.14 din Convenţie, ce prevalează 
în raport cu dreptul intern, conform unei jurisprudenţe constante, regăsită şi în cauza Moldovan 
împotriva României, CEDO a stabilit că o diferenţă de tratament are natură discriminatorie dacă nu se 
bazează pe o justificare rezonabilă şi obiectivă, adică dacă nu se urmăreşte un scop legitim sau dacă 
nu există un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit, statele 
dispunând de o anumită marjă de apreciere pentru a determina dacă şi în ce măsură diferenţele dintre 
situaţii analoage sunt de natură să justifice un tratament diferit (cauzele Gaygesuz împotriva Austriei, 
Frette împotriva Franţei s.a.). 
 In speţă, Legea nr.193/2006 a reglementat dreptul la tichete cadou pentru toţi angajaţii cu 
contract individual de muncă ai instituţiilor din sectorul bugetar, fără a institui vreo excepţie, însă 
reclamanţii nu pot beneficia de acest drept, în raport cu salariaţii din aceeaşi categorie, doar pentru că 
angajatorul nu asigură şi plata, deşi regula, în majoritatea situaţiilor, este că plata se realizează de către 
angajator. 
 In opinia instanţei, doar raportarea la acest criteriu, nu constituie o justificare rezonabilă şi 
obiectivă, în sensul practicii CEDO, pentru diferenţierea între aceste categorii de angajaţi şi salariaţii 
instituţiilor din sectorul bugetar, ce sunt şi ordonatori de credite, neexistând un raport de 
proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit, în condiţiile în care situaţiile sunt 
analoage, pentru că o substituire a unităţii administrativ-teritoriale în ceea ce priveşte obligaţia de 
plată a salariului de către angajator – instituţie din sectorul bugetar nu poate fi calificată astfel. 
 In caz contrar, s-ar ajunge la încălcarea art.1 din Primul Protocol Adiţional la convenţie 
întrucât reclamanţii dispuneau de un bun, conform practicii Curţii sau cel puţin de o speranţă legitimă. 
 Mai mult, nu lipsite de relevanţă în acest context sunt şi prevederile art.36 alin.6 lit.b) din 
Legea nr.215/2001, conform cu care Consiliul Local hotărăşte acordarea unor sporuri şi facilităţi, 
potrivit legii, personalului sanitar şi didactic. 
 Chiar şi numai în aplicarea acestor dispoziţii, în condiţiile în care s-a decis plata respectivelor 
tichete cadou, iar sumele au fost incluse şi plătite din bugetul local, nu s-a încălcat nici o dispoziţie 
legală care să atragă nelegalitatea achitării sumelor. 
 Concluzionând, rezultă că sumele au fost corect achitate şi nu se impun măsuri pentru recuperarea lor. 

3. Verificările efectuate au mai evidenţiat că, în anul 2008, în baza H.G.nr.364/26.03.2008 şi 
H.G. nr.1155/24.09.2008, Primăria Turcoaia a primit suma de 500.000 lei pentru echilibrarea 
bugetului local, ceea ce a determinat rectificarea bugetului local prin H.C.L. nr.58/22.05.2008 şi 
H.C.L. nr.49/17.11.2008. 

Potrivit art.4 alin.1 din O.U.G. nr.223/2008, sumele defalcate din T.V.A. acordate în anul 
2008 prin hotărâri ale Guvernului bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de 
capital rămase neutilizate la finele anului se restituie la bugetul de stat. 
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 In cauză, Primăria Turcoaia nu a probat că a folosit suma de 500.000 lei primită pentru 
echilibrarea bugetului local şi că aceasta nu era cuprinsă în excedentul de 1060410 lei înregistrat în 
contul de execuţie la 31.12.2008, aşa încât în aplicarea prevederilor legale menţionate, se impune 
restituirea către bugetul de stat, măsurile dispuse de către organul de control fiind, din acest unghi de 
vedere, justificate şi urmează a fi menţinute. 

4. În cursul controlului, s-a mai constatat că instituţia verificată a efectuat plăţi în sumă de 
114.824 lei, pentru servicii de consultanţă, respectiv 42.412 lei achitată la 16.10.2008, către S.C. R.C. 
S.R.L. Filipeştii de Târg, judeţ Prahova, în baza contractului de servicii nr.200/4.02.2008 având ca 
obiect consultanţă pentru obţinere finanţare în vederea realizării obiectivului de investiţii „Introducere 
de gaze naturale în localitatea Turcoaia şi Greci din judeţul Tulcea, reabilitare şi modernizare iluminat 
stradal; suma de 42.412 lei, achitată la 12.11.20008, către aceeaşi societate, în baza contractului de 
servicii nr.2081 din 11.11.2008 având ca obiect consultanţă obiectiv de investiţii reabilitare cămin 
cultural (pregătire documentaţie); suma de 30.000 lei achitată la 23.12.2008 către S.C. P. S.R.L. Brăila 
în baza contractului nr.2197/19.12.2008, având ca obiect executarea serviciului de consultanţă pentru 
întocmirea proiectului Program intercomunitar comunele Greci şi Turcoaia, judeţul Tulcea, ce va fi 
depus de beneficiar pe Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale (Axa III – Calitatea vieţii 
în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale), a următoarelor lucrări: cererea de finanţare 
conform Ghid Solicitant Măsura 322; analiza cost – beneficiu aferentă documentaţiei de proiectare: 
Extinderea sistemului public d alimentare cu apă comuna Turcoaia, judeţul Tulcea. 

Înscrisurile anexate în cauză de către reclamantă dovedesc că s-a întocmit documentaţia 
aferentă pentru obţinerea finanţării în vederea realizării obiectivelor pentru care s-au efectuat cele trei 
plăţi, fiind înregistrată la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit cererea de finanţare, cu 
documentele aferente, condiţii în care nu se mai justifică susţinerea că serviciile nu au fost prestate. 

De asemenea, din moment ce obiectivele pentru care s-au încheiat contractele de consultanţă 
financiară şi mai apoi pentru studii de fezabilitate şi servicii de proiectare vizează sectoare distincte, 
fiecare cu un alt specific şi alte caracteristici (introducere gaze naturale, reabilitare cămin cultural, 
extindere alimentare cu apă ş.a.), cu documentaţiei distinctă şi alte cerinţe, în opinia instanţei nu s-au 
încălcat prevederile art.19 din O.U.G. nr.34/2006, alegându-se corect procedura atribuirii directe a 
contractelor, nefiind în discuţie servicii similare, caz în care ar fi operat interdicţia, instituită prin 
art.23 din acelaşi act normativ, de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte 
distincte de valoare mai mică. 

 Recursul reclamantei Primăria Comunei Turcoaia 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta Primăria Comunei Turcoaia în 
temeiul art.304 pct.9 Cod procedură civilă, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică pentru 
următoarele motive: 

Suma de 500.000 lei a fost acordată pentru echilibrarea bugetului si trebuia folosită pentru 
cheltuieli curente si de capital şi prin urmare, fiind vorba de o suma de bani care nu avea o destinaţie 
specială, nu trebuia regularizată la finele anului cu bugetul de stat. 

Atât Curtea de Conturi, cât si instanţa de fond, n-au observat că suma de 500.000 lei a fost 
cheltuită de către Primăria Turcoaia si, prin urmare, nu se mai impune regularizarea acesteia, la finele 
anului, cu bugetul de stat. 

Suma de 100.000 lei, primită prin H.G nr.364/26.03.2008, a fost cheltuită pentru achiziţionarea 
unei suprafeţe de teren de 1026 mp situată în intravilanul comunei Turcoaia, in Tarla 32, parcelele 
cadastrale 1422 si 1423 in scopul construirii unei Săli de sport pentru Scoală cu clasele I-VIII „Dobre 
Vladescu" din localitate. 

In acest sens, este şi Hotărârea nr.55/32.10.2007 prin care se propune achiziţionarea suprafeţei 
de teren, precum si contractul de dezmembrare si vânzare-cumpărare autentificat sub 
nr.5700/14.06.2008, prin care se cumpăra acel teren. 

Intre Consiliul Local al Comunei Turcoaia, in calitate de beneficiar, si SC R. SRL, executant, 
s-a încheiat contractul de execuţie lucrări nr.2223/31.12.2008 cu o valoare a acestuia de 38.316 lei. 
fără TVA, (45.596 cu TVA ) pentru inovarea sediului Primăriei. 

O altă sumă de bani din cei 500.000 lei acordaţi de către Guvern, au fost cheltuiţi pentru 
amenajarea unei pieţe in comuna Turcoaia. 
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Astfel, prin H.C.L. nr.52/28.11.2008 s-a aprobat studiul de fezabilitate si devizul general 
estimativ aferent investiţiei „Proiectare si construire piaţă comunală”, iar între autoritatea contractantă 
Consiliul Local Turcoaia si operatorul economic SC R.C. SRL s-a încheiat contractul nr.2216 din 
29.12.2008 pentru „amenajare piaţă comunală” in valoare de 214.220 lei, si un act adiţional in valoare 
de 37.985 lei. 

Această sumă de aproximativ 400.000 lei a fost angajată prin contracte până la data de 
31.12.2008, ea provenind din suma de 500.000 lei acordată prin cele două Hotărâri de Guvern, astfel 
că, din moment ce a fost utilizată pentru diferite lucrări, nu mai putea fi restituită la bugetul de stat 
până in data de 08.01.2009 aşa cum prevedea O.U.G. 223/2008. 

 Recursul pârâtei Curtea de Conturi a României 
Pârâta Curtea de Conturi a României a criticat aceeaşi hotărâre, invocând art.304 alin.1 pct.9 şi 

art.3041 Cod de procedură civilă, pentru următoarele motive: 
1. In mod greşit, instanţa a admis acţiunea ca fiind întemeiată, considerând în esenţă că plata 

sumelor corespunzătoare drepturilor speciale acordate de către entitatea auditată, salariaţilor, 
funcţionari publici şi personal contractual în cuantum de 113.092 lei, s-a făcut în mod legal, în baza 
dispoziţiilor Acordului/Contractului colectiv de muncă nr.149/06.03.2007, Acordului colectiv de 
muncă nr.1148/04.07.2008 şi al Contractului colectiv de muncă nr.1147/04.07.2008.. 

Chiar dacă drepturile speciale au fost acordate în baza unui contract sau a unui acord colectiv 
de muncă, acest fapt nu este de natură a înlătura prejudiciul produs. Astfel, dacă salariaţilor personal 
contractual nu li se poate imputa faptul că au beneficiat de drepturile speciale negociate, ordonatorul 
de credite nu este absolvit de răspundere, pentru simplul motiv că el nu avea dreptul de a angaja legal 
şi financiar Primăria Comunei Turcoaia prin contractarea şi efectuarea acestor cheltuieli. 

Cât priveşte salariaţii funcţionari publici, consideră că este greşită motivarea instanţei conform 
căreia dacă acordul colectiv de muncă a fost înregistrat la Direcţia de muncă şi protecţie socială 
Tulcea, această instituţie ar fi trebuit să semnaleze eventualele nereguli din acorduri. 

2. Lipsa de temei legal în plata „drepturi speciale" reiese şi din adresa nr.1107/23.01.2008 
emisă de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Tulcea, ca răspuns la adresa D.C.F.U. Tulcea 
nr.91/21.01.2008, potrivit căreia "acordarea unor drepturi speciale concretizate în sume pentru 
menţinerea sănătăţii şi pentru asigurarea unei ţinute corespunzătoare nu se regăseşte în legislaţia 
privind salarizarea personalului din administraţia publică locală, corespunzătoare contractelor 
colective de muncă." şi că „prin aceste drepturi speciale s-a depăşit cadrul legal stabilit de art.12 din 
Legea nr.130/1996 (republicată, cu modificările şi completările ulterioare) privind încheierea 
contractelor colective de muncă la nivelul instituţiilor bugetare". 

3. Cât priveşte contestarea pct.7 al Deciziei nr.11/2009 considerăm că în mod eronat a admis 
instanţa de fond acţiunea. 

Astfel, în anul 2008, Primăria Comunei Turcoaia a acordat tichete cadou personalului din 
învăţământ, în sumă totală estimată de 108.650 lei, suma fiind prevăzută în bugetul aprobat pe anul 
2008 la titlul II „Bunuri si servicii" art.20.27 tichete cadou" acordate pentru cheltuieli sociale. 

Ori, pentru activitatea de învăţământ, ordonatorul de credite, respectiv primarul comunei, nu 
este angajator, relaţiile între personalul din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea la şcolile din 
comuna Turcoaia şi primar nu sunt relaţii de tip angajat - angajator, nu există contract individual de 
muncă încheiat între cadrele didactice şi Primăria Comunei Turcoaia. Contractele de muncă ale 
cadrelor didactice sunt încheiate între acestea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea ca angajator în 
baza Statelor de funcţii aprobate de asemenea de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, aşa cum 
rezultă şi din adresa nr.1044 din 20 februarie 2009 a Inspectoratului şcolar al judeţului Tulcea. 

Din analiza motivelor care au stat la admiterea cererii reclamantei, reiese că instanţa de 
judecată a avut în vedere exclusiv legislaţia comunitară referitoare Ia dreptul muncii, fără a ţine cont 
de prevederile legislaţiei naţionale privind finanţele publice, respectiv prevederile speciale privind 
acordarea tichetelor cadou în anul 2008. 

Astfel, în interpretarea dată textelor de lege de către instanţa de judecată, reiese că de plata 
tichetelor cadou ar fi beneficiat orice angajat al oricărei entităţi, indiferent dacă aceasta ar fi avut sau 
nu prevederi bugetare pentru plata acestora, pentru a nu se crea discriminări între angajaţii diverselor 
entităţi, publice sau private. 
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Mai mult, cadrele didactice au fost şi sunt angajaţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea. 
In aceste condiţii, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, în calitate de angajator şi în limita veniturilor 
proprii, nu Primăria Comunei Turcoaia, putea să acorde angajaţilor proprii tichete cadou, cu condiţia 
de a avea prevederi bugetare în acest sens. 

4. Referitor la pct.10 al Deciziei contestate, instanţa de fond a admis acţiunea în mod 
neîntemeiat, neţinând seama de faptul că din verificarea efectuată s-a constatat că în anul 2008, 
Primăria Comunei Turcoaia a efectuat plăţi nelegale în sumă de 114.824 lei, pentru servicii de 
consultanţă de finanţare. 

Toate plăţile au fost efectuate de entitatea controlată fără a avea la bază documente care să 
justifice că serviciile au fost prestate. Până la data controlului cererea de finanţare cu toată 
documentaţia aferentă, nu a fost încă depusă la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală Tulcea. 
Această situaţie s-a perpetuat până la examinarea contestaţiei de către Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi, executarea prestaţiilor fiind făcută probabil chiar înainte de 
pronunţarea instanţei. 

Contractele de consultanţă au fost plătite de la titlul de cheltuieli „Cheltuieli de capital" fără ca 
prestaţiile să reprezinte cheltuieli de capital, ele fiind cheltuieli de natura "bunurilor şi serviciilor", 
titlu de cheltuieli unde entitatea nu a avut prevederi bugetare cu această destinaţie. 

Faptul că, ulterior controlului, dar înainte de pronunţarea instanţei de fond, reclamanta a 
recepţionat, parţial sau total, serviciile contractate, nu duce la stingerea prejudiciului. Astfel, nu a fost 
recuperat beneficiul nerealizat pe toată perioada de la data plăţii şi până Ia data recepţionării 
serviciilor, deoarece toate plăţile au fost făcute în avans, contrar prevederilor legale. 

Concluzionând, învederează că, faţă de toate aceste aspecte, prin Decizia nr.11/2009 a Camerei 
de Conturi Tulcea au fost corect reţinute faptele constatate de către auditorii publici externi, dat fiind 
faptul că acţiunea a vizat recuperarea unei sume de bani care a fost plătită cu încălcarea dispoziţiilor 
legale. 

In drept, a invocat dispoziţiile art.304 alin.1 pct.9 şi art.3041 Cod proc.civ, art.55 alin.1, art.55 
alin.4 lit.a, art.78 al.2, art.79 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, art.120 din OG 
nr.92/2004, Legea nr.130/1996 privind Contractul Colectiv de Muncă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.1 din Legea nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor 
de creşă. 

Examinând recursurile prin prisma criticilor aduse cât şi în temeiul art.3041 Codul de 
procedură civilă Curtea reţine următoarele: 

1. Conform principiilor de baza ale contractelor colective de munca, astfel de contracte 
constituie legea parţilor, iar in conţinutul lor nu pot fi stabilite drepturi sub nivelul minimal prevăzut 
de lege şi de contractul colectiv încheiat la nivel superior.  
 Acordurile colective de munca încheiate pentru salariaţii instituţiilor publice au un regim 
juridic special, determinat de situaţia deosebita a părţilor acestor contracte. Astfel, cheltuielile 
necesare pentru funcţionarea instituţiilor publice, inclusiv drepturile salariale ale salariaţilor, sunt 
suportate de la bugetul de stat ori de la bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor si ale judeţelor. 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 72 din Legea nr. 188/1999 „autorităţile şi instituţiile publice 
pot încheia anual, în condiţiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale funcţionarilor 
publici sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici, care să cuprindă numai măsuri referitoare la: 
   a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă; 
   b) sănătatea şi securitatea în muncă; 
   c) programul zilnic de lucru; 
   d) perfecţionarea profesională; 
   e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în organele de 
conducere ale organizaţiilor sindicale.” 
 Aceste prevederi sunt in acord cu exigenţele impuse de art. 138 alin. (5) din Constituţie, care 
prevede că "Nici o cheltuiala bugetara nu poate fi aprobata fără stabilirea sursei de finanţare". 
 Acordarea drepturilor, aşa-zise speciale, în perioada 2007-2009, în sumă de 113.092 lei, ce 
reprezintă în fapt acoperirea unei părţi a cheltuielilor cu medicamente, tratamente medicale, reducerea 
stresului, hrana, motivarea personalului pentru asigurarea stabilităţii şi confidenţialităţii faţă de 
instituţie, pentru o ţinută decentă şi asigurarea unei imagini corespunzătoare în raport cu publicul şi 
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instituţiile cu care colaborează, funcţionarii publici şi personalul contractual din Primăria Turcoaia a 
avut la bază acordurile şi contractele colective încheiate între sindicate şi autoritatea publică locală, 
acorduri a căror legalitate nu a fost pusă la îndoială în condiţiile în care autoritatea are sursă de 
finanţare, respectiv suportarea plăţii acestora se face de la bugetul local. 

Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă prevede modalitatea de anulare a unor 
clauze contrare dispoziţiilor legal, însă în speţă nu s-a solicitat anularea prevederilor în baza cărora s-
au acordat sumele ce se urmăreşte a fi recuperate. 
 În condiţiile în care acordarea acestor drepturi s-a făcut în baza unor acorduri colective, în 
vigoare la acel moment, măsura de recuperare a sumelor acordate prin emiterea deciziilor de imputare 
apare ca nelegală şi aceasta pentru că sumele acordate nu se referă la drepturile salariale stabilite prin 
lege şi a căror limite precise nu pot constitui obiect al negocierii. 

Curtea apreciază că tribunalul a făcut o corectă interpretare a dispoziţiilor legale atunci când a 
reţinut că acordarea drepturilor speciale nu este nelegală din moment ce nu există nici un text de lege 
care să o interzică, ci, dimpotrivă, drepturile stabilite prin lege constituie un minim dincolo de care, în 
raporturile juridice dintre părţile sociale intervine principiul liberei negocieri, în condiţiile existenţei 
sursei de finanţare. 
 2. Referitor la acordarea tichetelor cadou în sumă de 108.650 lei personalului din învăţământ 
Curtea reţine că faţă de dispoziţiile art.1 al.1 din Legea nr. 193/2006 şi art.2.3 din HG nr.1317/2006 în 
mod greşit s-a reţinut de tribunal că primarul are calitatea de ordonator de credite în raport cu 
personalul din învăţământ, în condiţiile în care relaţiile dintre aceştia nu sunt de tip angajat-angajator. 
Cum raporturile de muncă ale personalului din învăţământ sunt stabilite cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Tulcea, prin directorul şcolii, ca angajator, primarul nu putea dispune plata acestor drepturi 
direct către personalul din învăţământ, acesta nefiindu-i subordonat în accepţiunea normelor speciale 
care reglementează plata tichetelor.  

În condiţiile în care potrivit art.167 al.1 din Legea nr. 84/1995 unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat funcţionează ca unităţi finanţate din fonduri alocate prin bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea, ordonatorul de credite 
trebuia să vireze suma alocată cu titlu de tichete cadou către unitatea de învăţământ, care la rândul său 
efectua plata către personalul angajat cu contract de muncă. 
 Trimiterea la legislaţia comunitară făcută de tribunal este irelevantă în cauză în condiţiile în 
care nu se discută dreptul personalului didactic de a beneficia de aceste sume, cu atât mai mult cu cât 
ele au fost aprobate prin hotărârea Consiliului Local Turcoaia, ceea ce se impută ordonatorului de 
credite din primărie fiind modalitatea efectivă de realizare a transferului de bani cu destinaţia de 
tichete cadou. 
 Din această perspectivă, plata efectuată de primar unor persoane care nu-i sunt subordonate din 
punct de vedere al raporturilor de muncă, nicidecum hotărârea prin care s-a hotărât plata acestor 
drepturi şi care nu a fost atacată de Prefect în contencios administrativ, este nelegală din punct de 
vedere al normelor legale mai sus enunţate. 
 3. Referitor la punctul 10 din decizia 11, Curtea reţine că acesta vizează măsura dispusă în 
sarcina reclamantei de a stabili întinderea prejudiciului creat prin plata, de la titlul de cheltuieli de 
capital, a contravalorii unor lucrări de consultanţă pentru finanţare pentru care nu au fost prezentate 
documente justificative care să dovedească faptul că au fost executate şi care nu puteau fi plătite de la 
acest titlu, urmând a se dispune măsurile cuvenite pentru recuperarea acestuia. 
 De asemenea, s-a stabilit că se impune analiza celorlalte contracte de consultanţă de finanţare 
încheiate şi a se stabili legalitatea, oportunitatea şi realitatea acestora precum şi a surselor de finanţare 
a acestor categorii de cheltuieli. Ori, faţă de măsura dispusă reclamanta nu arată care este motivul de 
nelegalitate al unei astfel de măsuri în condiţiile în care nu s-a demonstrat că prestaţiile au fost efectiv 
efectuate. 
 Curtea reţine că în mod greşit tribunalul a apreciat că pentru plăţile în sumă de 114.824 lei sunt 
depuse documente justificative care să ateste serviciile de consultanţă de finanţare cât timp din probele 
administrate în cauză rezultă fără putinţă de tăgadă că plăţile efectuate de reclamantă au fost făcute în 
anul 2008 iar la momentul controlului – 27.04.2009- nu existau dovezi ale îndeplinirii obligaţiilor 
asumate de prestatori. 
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 Rezultă din derularea faptelor graba cu care a fost cheltuiţi banii publici în interesul unor 
societăţi private, în unele situaţii plata fiind făcută a doua zi după încheierea contractului, situaţie 
dedusă din următoarele aspecte: 
 - suma de 42.412 lei achitată cu OP nr.695/16.10.2008 în favoarea S.C. R.C. S.R.L. Filipeştii 
de Târg, judeţ Prahova, în baza contractului de servicii nr.200/4.02.2008 având ca obiect consultanţă 
pentru obţinere finanţare în vederea realizării obiectivului de investiţii „Introducere de gaze naturale 
în localitatea Turcoaia şi Greci din judeţul Tulcea, reabilitare şi modernizare iluminat stradal.” 
 - suma de 42.412 lei, achitată la 12.11.2008, către aceeaşi societate, în baza contractului de 
servicii nr.2081 din 11.11.2008 având ca obiect „consultanţă obiectiv de investiţii reabilitare cămin 
cultural (pregătire documentaţie);” 

- suma de 30.000 lei achitată la 23.12.2008 către S.C. P. S.R.L. Brăila în baza contractului 
nr.2197/19.12.2008, având ca obiect executarea serviciului de consultanţă pentru întocmirea 
proiectului Program intercomunitar comunele Greci şi Turcoaia, judeţul Tulcea, ce va fi depus de 
beneficiar pe Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale (Axa III – Calitatea vieţii în 
zonele rurale şi diversificarea economiei rurale), a următoarelor lucrări: cererea de finanţare conform 
Ghid Solicitant Măsura 322; analiza cost – beneficiu aferentă documentaţiei de proiectare: Extinderea 
sistemului public d alimentare cu apă comuna Turcoaia, judeţul Tulcea. 

Reclamanta, în justificarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de terţi, a depus la dosar o 
documentaţie privind măsura 322, documentaţie depusă la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit, Oficiul Judeţean Tulcea abia la 31.12.2009, fără a rezulta cine a întocmit această 
documentaţie, fiind întocmită urmare măsurilor dispuse şi care nu exonerează reclamanta de 
efectuarea de plăţi în avans, fără ca prestaţia să fi fost executată. 
 Nici măsura dispusă privind analiza celorlalte contracte de consultanţă de finanţare încheiate şi 
de stabilire a legalităţii, oportunităţii şi realităţii acestora precum şi a surselor de finanţare a acestor 
categorii de cheltuieli nu este nelegală în care s-a demonstrat că pentru obiective similare există 
încheiate mai multe contracte. 
 4. Referitor la pct.9 din Decizia nr.11 Curtea apreciază că soluţia instanţei de fond este legală 
şi aceasta pentru că organul de control a stabilit, ca măsură pentru reclamantă, de efectuare a 
regularizărilor cu bugetul de stat a sumelor rămase neutilizate din sumele defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale. În măsura în care nu s-a realizat această regularizare şi există sume de 
restituit reclamanta este obligată să calculeze şi majorări de întârziere datorate pentru perioada 
8.01.2009 şi până la data regularizării. 
 Aceasta pentru că reclamanta trebuia să facă la sfârşitul anului 2008 regularizarea sumelor 
primite din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului cu cele cheltuite în cursul acelui an, 
iar în caz de excedent bugetar prin includerea în contul de execuţie al bugetului local şi a sumelor 
rămase neutilizate, trebuia conform art.4 din OUG nr.223/2008 să o restituie. 
 Din înscrisul aflat la dosar rezultă că în cursul anului 2008 pârâta a primit, în temeiul HG 
364/2008 şi HG nr.1155/2008, de la fondul de rezervă bugetară suma de 400.000 lei din care a cheltuit 
până la sfârşitul anului 2008 doar 74.826 lei, având obligaţia regularizării şi restituirii sumelor 
nefolosite, nicidecum să le includă în contul de execuţie al bugetului local. 

Susţinerea reclamantei că nu se impune regularizarea sumei primite motivat de faptul că a fost 
folosită în totalitate urmează a fi înlăturată şi aceasta pentru că regularizarea trebuia să aibă loc până la 
8.01.2009 pentru sumele cheltuite până la sfârşitul anului 2008, ori utilizarea integrală s-a realizat abia 
în anul 2009.  

De asemenea, invocarea contractului de execuţie lucrări nr.2223/31.12.2008 cu o valoare a 
acestuia de 38.316 lei, fără TVA, (45.596 cu TVA ) pentru renovarea sediului Primăriei încheiat între 
Consiliul Local al Comunei Turcoaia, in calitate de beneficiar, şi SC R. SRL, executant, este lipsit de 
relevanţă cât timp a fost încheiat la 31.12.2008 pentru a justifica utilizarea fondurilor şi în anul 2009 
ori regularizarea se referă la sumele de bani utilizate efectiv până la sfârşitul anului 2008 nicidecum 
cele angajate pentru anul 2009. În anul 2009 reclamanta putea efectua reparaţii la sediul său numai 
dacă avea fonduri excedentare, fără includerea celor de la rezerva bugetară.  

În raport de aceste considerente, în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă, se va admite 
recursul declarat de pârâtul Curtea de Conturi a României şi va modifica în parte hotărârea recurată, în 
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sensul respingerii acţiunii reclamantei pentru anularea pct.2 şi 4 din Încheierea nr.VI 33/07.09.2009 şi 
respectiv pct.7 şi 10 din Decizia nr.11/25.05.2009 emisă de Camera de Conturi Tulcea. Celelalte 
dispoziţii privind menţinerea pct.9 din Decizia 11/2008 urmează a fi menţinute. 

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus. Curtea reţine că, criticile aduse de 
recurenta Primăria Comunei Turcoaia, prin Primar nu sunt de natură a atrage modificarea acesteia, 
motiv pentru care, în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă, recursul său va fi respins ca 
nefondat. 

 

60. Excepţie de nelegalitate a hotărârii Consiliului Judeţean pentru instituire taxă de 
utilizare a drumurilor judeţene. 

 
                                          Art.6 – Legea nr.52/2003 

                                          Art.5, art.30 – Legea nr.273/2006 
                                          Art.282 – Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
                                          Directiva/2006/38/CE a Parlamentului European 

 
Decizia civilă nr. 574/CA/22.09.2010 

Dosar nr. 827/118/2010 
 

Prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 02.12.2009 de Tribunalul Constanţa în dosarul 
nr.1015/256/2009 a fost sesizat Tribunalul Constanţa - Secţia comercială, de contencios-
administrativ şi fiscal cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Judeţean 
Constanţa nr.223/2008, excepţie invocată de către recurenta - petentă SC T.U.D. SRL Tulcea în 
contradictoriu cu intimatul - organ constatator Consiliul Judeţean Constanţa în cadrul plângerii 
contravenţionale formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei 
nr.0000004/16.02.2009.   

Reclamanta petentă a invocat următoarele motive de nelegalitate a HCJ Constanţa 
nr.223/2008:  

- aplicarea taxei speciale pentru utilizarea drumurilor judeţene, care este, conform Directivei 
C.E.62/1999, modificată de Directivele C.E.38/2006 şi 103/2006, un tarif de utilizare a infrastructurii 
rutiere, denaturează concurenţa între transportatorii rutieri deoarece nu au fost analizate efectele 
introducerii acestei taxe speciale asupra populaţiei, în general, şi asupra transportatorilor, în special;  

- taxa dezavantajează în mod nejustificat utilizatorii ocazionali ai reţelei rutiere, deoarece 
orice taxă de acest tip, care afectează concurenţa în domeniul transporturilor, nu poate fi adoptată 
decât în mod coordonat la nivel naţional şi astfel încât să reflecte costurile pentru construcţia, 
reabilitarea, modernizarea şi întreţinerea drumurilor luate în considerare;  

- nu este asigurată plata acestei taxe speciale în puncte de vânzare importante pentru 
transportatori, ci doar la sedii de primării, de secţii de drumuri ori de poştă, care nu pot fi accesate cu 
uşurinţă de transportatorii în trafic greu;  

- nu este asigurată plata taxei 24h din 24h la fiecare din punctele de tranzit, nu se poate face 
plata taxei din afara României, nu se poate face plata taxei prin utilizarea tuturor mijloacelor obişnuite 
de plată;  

- anumite valori ale taxei speciale depăşesc valorile maxime impuse prin directivă, iar în 
aproape toate cazurile depăşesc valorile impuse pentru roviniete în cazul utilizării drumurilor 
naţionale;  

- valorile taxei speciale nu au la bază decât declarativ principiul recuperării costurilor 
infrastructurii, nu sunt proporţionale cu utilizarea infrastructurii de către un anumit tip de vehicul, 
deoarece nu există un studiu privind modul de calcul al acestei taxe şi nicio analiză cost-beneficiu 
privind introducerea acestei taxe;  

- nu există dovada informării Comisiei Europene asupra introducerii acestei taxe speciale, cu 
minim 4 luni înainte de punerea în aplicare, astfel cum prevede Directiva CE 62/1999, modificată de 
Directivele CE 38/2006 şi 103/2006, astfel că această comisie nu şi-a dat avizul cu privire la taxa în 
discuţie, aspect ce afectează imaginea României ca urmare a nerespectării legislaţiei comunitare.  
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Legal citat, intimatul Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de emitent al actului, nu a 
formulat întâmpinare faţă de excepţia de nelegalitate invocată. 

 În conformitate cu disp. art.13 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, intimatul 
a depus la dosarul cauzei  HCJ Constanţa nr.223/2008 privind completarea HCJ Constanţa nr.5/2007 
privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale pentru anul 2007 şi documentaţia care a stat la baza 
emiterii acesteia; dovezi privind aducerea la cunoştinţa publicului a HCJ Constanţa nr.223/2008, 
respectiv: dovada afişării pe site-ul emitentului, comunicate de presă din datele de 03.02.2009, 
10.02.3009, 12.023.2009, articole din presa scrisă; alte înscrisuri.  

Prin Sentinţa civilă nr.398/01.04.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa - Secţia 
comercială şi de contencios-administrativ a fost admisă excepţia de nelegalitate invocată de 
reclamant şi s-a constatat nelegalitatea HCJ Constanţa nr.223/13.08.2008. 

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a reţinut că prin HCJ Constanţa nr.223/13 august 
2008 s-a completat HCJ Constanţa nr.5/2007 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale pentru 
anul 2007 cu articolele 41-44, care, în esenţă, prevăd următoarele:  

- se instituie taxa de utilizare a drumurilor judeţene, precum şi modalitatea de aplicare a acesteia, 
în sensul că taxa de utilizare a drumurilor judeţene se instituie în temeiul art.282 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este fundamentată pe 
necesitatea asigurării siguranţei în trafic pe reţeaua de drumuri judeţene aflate în proprietatea Judeţului 
Constanţa, şi este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Regiei 
Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, în calitate de administrator, în scopul prevenirii 
evenimentelor rutiere datorate stării drumurilor judeţene şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, 
bunurilor şi mediului;  

- taxa este datorată de persoanele fizice şi juridice care deţin/utilizează autovehicule de transport 
marfă şi persoane, pentru utilizarea reţelei de drumuri judeţene, grupate după capacitatea portantă;  

- taxa se stabileşte în funcţie de masa totală maximă autorizată, pentru autovehicule destinate 
transportului de marfă şi, în funcţie de capacitatea autovehiculului, pentru autovehicule destinate 
transportului de persoane;  

- în vederea controlului traficului, taxării şi obţinerii autorizaţiilor zilnice se amplasează puncte 
permanente în 17 locaţii pe drumurile judeţene aflate în proprietatea Judeţului Constanţa, cu 
posibilitatea achiziţionării şi a unor autorizaţii lunare/anuale şi a plăţii taxei în numerar la punctele de 
încasare autorizate cât şi prin ordin de plată în contul Consiliului Judeţean Constanţa;  

- sustragerea de la plata taxei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 
1500 lei şi 2500 lei;  

- contravaloarea taxei se face venit la bugetul judeţean, va fi utilizată pentru acoperirea 
cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, în calitate 
de administrator al drumurilor judeţene, în scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a 
circulaţiei pe drumurile judeţene;  

- taxa de utilizare a drumurilor judeţene se colectează într-un cont distinct, deschis în afara 
bugetului judeţean, şi va fi utilizată în scopul pentru care a fost instituită, iar sumele rămase neutilizate 
la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor cu aceeaşi destinaţie;  

- se aprobă Regulamentul de adoptare a taxei de utilizare a drumurilor judeţene prevăzut în anexa 
1 (anexa 4e) modelul cererii tip pentru obţinerea autorizaţiei de circulaţie prevăzut în anexa 2 (anexa 
4f), precum şi modelele autorizaţiilor de circulaţie prevăzute în anexa 3 (anexa 4g), anexele 1-3 
făcând parte integrantă din H.C.J. Constanţa nr. 223/2008 .  

Instanţa de fond a constatat ca fiind nefondate criticile de nelegalitate ale HCJ Constanţa 
nr.223/2008 fundamentate pe încălcarea disp. Directivei 2006/38/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului, de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă a taxelor 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri, întrucât taxa de utilizare a drumurilor judeţene instituită prin 
HCJ Constanţa nr.223/2008 nu se aplică pentru pe drumuri incluse în reţeaua transeuropeană de 
drumuri, paralele sau în concurenţă directă cu reţeaua rutieră transeuropeană.  
 S-au apreciat ca nefondate şi criticile de nelegalitate ale HCJ Constanţa nr.223/2008 derivate 
din imposibilitatea plăţii acestei taxe speciale în puncte de vânzare importante pentru transportatori, 
plăţii taxei 24h din 24h la fiecare din punctele de tranzit, nu din afara României, sau prin utilizarea 
tuturor mijloacelor obişnuite de plată, acestea fiind chestiuni ce ţin de ce ţin de temeinicia plângerii 
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contravenţionale în situaţia în care o astfel de împrejurare, de imposibilitate obiectivă de plată a taxei, 
este dovedită. 
 În ceea ce priveşte criticile de nelegalitate referitoare la denaturarea concurenţei între 
transportatorii rutieri, deoarece nu au fost analizate efectele introducerii acestei taxe speciale asupra 
populaţiei şi asupra transportatorilor, precum şi nerespectarea principiului recuperării costurilor 
infrastructurii, disproporţionalitatea cu utilizarea infrastructurii de către un anumit tip de vehicul, 
deoarece nu există un studiu privind modul de calcul al acestei taxe şi nicio analiză cost-beneficiu 
privind introducerea acestei taxe, s-a reţinut că aceste motive de nelegalitate sunt fondate. 
 Astfel, instanţa a reţinut că, potrivit Legii nr.52/21.03.2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, autorităţilor administraţiei publice le revine o obligaţie de transparenţă, 
respectiv de a de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite 
accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice, cu menţiunea că în 
înţelesul acestei legi, potrivit art.3, termenul de act normativ are semnificaţia de act emis sau adoptat 
de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală.  
 În scopul îndeplinirii principiilor care guvernează această lege, prin dispoziţiile art. 6 şi 7 din 
acest act normativ s-au stabilit procedurile privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal 
constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la cel de luare a deciziilor.  
 HCJ Constanţa nr.223/2008 este un act normativ, în sensul Legii nr.52/2006, cu relevanţă 
asupra mediului de afaceri, activitatea de transport marfă/persoane desfăşurându-se de către operatori 
de transport rutier autorizaţi în condiţiile OUG nr.109/2005 privind transporturile rutiere.  
 S-a reţinut că intimatul a făcut dovada  aducerii la cunoştinţa publicului a HCJ Constanţa 
nr.223/2008 prin afişare pe site-ul emitentului, comunicate de presă din datele de 03.02.2009, 
10.02.3009, 12.02.2009, articole din presa scrisă, prezentări de radio şi televiziune, fiind astfel 
îndeplinite cerinţele de publicitate impuse de art.4 alin.3 din OG nr.2/2001, precum şi ale art.30 alin.4 
din Legea nr.273/2006, dar nu şi a respectării dispoziţiilor legale cuprinse în art.6 din Legea 
nr.52/2003, privind procedura de elaborare a actelor normative, în sensul că nu se face dovada 
publicării anunţului referitor la intenţia de adoptare a taxei în cauză în site-ul propriu, a afişării 
acestuia la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, a-l transmiterii către mass-media 
centrală sau locală precum şi asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii, în speţă asociaţiilor de 
transportatori, care pot fi identificate atât pe site-ul Ministerului Transporturilor, în evidenţa căruia 
sunt luate potrivit art.52 alin.1 din OG nr.26/2000, precum şi în Registrul Naţional ONG, disponibil 
pe site-ul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.  
 Din analiza textului HCJ Constanţa nr.223/2008 s-a constatat că taxa de utilizare a drumurilor 
judeţene nu are la bază nicio fundamentare tehnico-economică care să justifice introducerea acestui tip 
de taxă locală. Astfel, deşi au fost depuse expunerea de motive şi raportul pentru aprobarea hotărârii, 
în conţinutul acestora nu se regăseşte fundamentarea instituirii taxei contestate. În cuprinsul HCJ 
Constanţa nr.223/2008 se face precizarea că taxa este fundamentată pe necesitatea asigurării siguranţei 
în trafic pe reţeaua de drumuri judeţene aflate în proprietatea Judeţului Constanţa, şi este utilizată 
pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri 
Constanţa, în calitate de administrator, în scopul prevenirii evenimentelor rutiere datorate stării 
drumurilor judeţene şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, dar această 
menţiune nu este susţinută de o documentaţie care să justifice necesitatea instituirii acestei taxe în 
condiţiile în care Regia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, constituită ca unitate sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Constanţa, beneficiază de fonduri băneşti alocate de la bugetul 
judeţean, şi nu este dovedită împrejurarea că bugetul acesteia nu este suficientă şi pentru întreţinerea 
drumurilor judeţene, fiind necesară introducerea unei noi taxe.  

De asemenea, s-a reţinut că nu se face nicio referire la fondurile alocate până la acea dată 
pentru reparaţia sau întreţinerea drumurilor respective – deci nu există termen de comparaţie, şi nici la 
planul considerat pentru reparaţia sau întreţinerea drumurilor respective. 
          Nici hotărârea şi nici Regulamentul nu fac menţiuni cu privire la necesarul de fonduri şi nici la 
sursele existente în prezent având ca destinaţie reparaţia sau întreţinerea drumurilor judeţene, şi nici 
unul dintre documentele care stau la baza adoptării hotărârii nu prezintă un studiu cost/beneficiu din 
care să reiasă modul de calcul al valorii prevăzute pentru această taxă. 
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Întrucât actul administrativ în litigiu nu cade sub incidenţa prevederilor art.6 alin.9 din Legea 
nr.52/2003, privind adoptarea unor acte normative în procedură de urgenţă, iar pe de altă parte nu 
există o fundamentare obiectivă şi pertinentă a taxei de utilizare a drumurilor judeţene instanţa a 
constatat că HCJ Constanţa nr.223/2008 este nelegală prin nerespectarea procedurilor reglementate în 
art.6 alin.1-8 din Legea nr.52/2003 şi art.5 din Legea nr. 273/2006. 
          Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs intimatul Consiliul Judeţean Constanţa, 
în temeiul art.304 pct.8 şi 9 şi art.3041 din Codul de procedură civilă, criticând-o ca fiind 
nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive: 

- hotărârea se bazează pe date nereale întrucât proiectul HCJ Constanţa nr.223/2008 a 
fost supus dezbaterii publice, respectându-se dispoziţiile art.6 din Legea nr.52/2003. 

Astfel, la data de 11.07.2008, anunţul referitor la supunerea dezbaterii publice a proiectului 
hotărârii, proiectul în sine, anexele acestuia, precum şi documentaţia aferentă adoptării hotărârii 
(expunerea de motive şi rapoartele direcţiilor şi comisiilor de specialitate) au fost afişate pe site-ul 
propriu al Consiliului Judeţean Constanţa, potrivit procesului verbal nr.9475/11.07.2008, şi la Centrul 
de Informare pentru Cetăţeni, pe uşa principală de la sediul din Bd. T. nr.51, conform procesului 
verbal nr.947/11.07.2008. 

Totodată, înscrisurile menţionate au fost înaintate, potrivit procesului verbal 
nr.9477/11.07.2008, purtătorului de cuvânt în vederea transmiterii către mass-media centrală sau 
locală, iar la data de 12-13 iulie 2008 anunţul referitor la procedura transparenţei decizionale, 
proiectul de hotărâre şi documentaţia aferentă acestuia au fost publicate în cotidianul local Liderul de 
opinie. 

- în ceea ce priveşte cel de al doilea considerent al admiterii excepţiei de nelegalitate, şi 
anume cel al nerespectării art.5 din Legea nr.273/2006, se apreciază că interpretarea instanţei de fond 
asupra legalităţii HCJ nr.223/2008 prin prisma aplicării dispoziţiilor acestui articol este total eronată. 

Hotărârea cuprinde toate avizele comisiilor şi direcţiilor de specialitate, inclusiv cele ale 
Direcţiei generale de buget-finanţe şi ale Comisiei de specialitate pentru studii, prognoze economico-
sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, astfel încât nu era 
necesară o fundamentare tehnico-economică care să justifice adoptarea ei în sensul ataşării unei 
documentaţii suplimentare care să justifice necesitatea instituirii acestei taxe în condiţiile în care, aşa 
cum a afirmat instanţa, RAJDP Constanţa beneficiază de fonduri băneşti alocate de la bugetul 
judeţean şi nu este dovedită împrejurarea că bugetul regiei nu este suficient şi pentru întreţinerea 
drumurilor judeţene. 

Prevederile art.5 din Legea nr.273/2006 au referire strict la veniturile şi cheltuielile bugetare 
aşa cum sunt ele strict previzionate în bugetele anuale ale autorităţilor publice locale, iar taxa de 
utilizare a drumurilor judeţene, adoptată prin HCJ nr.223/2008, este instituită în temeiul art.282 din 
Legea nr.571/2003 modificată şi completată privind Codul fiscal. 

A motivat recurentul că taxa de utilizare a drumurilor judeţene este fundamentată pe 
necesitatea asigurării siguranţei în trafic pe reţeaua de drumuri judeţene aflate în proprietatea judeţului 
Constanţa şi este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Regiei 
Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, în calitate de administrator, în scopul prevenirii 
evenimentelor rutiere datorate stării drumurilor judeţene şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, 
bunurilor şi mediului. 

În atare condiţii, taxa în cauză, fiind o taxă specială adoptată în vederea funcţionarii unui 
serviciu public local, îi sunt aplicabile dispoziţiile art.30 din Legea nr.273/2006, text de lege din a 
cărui interpretare rezultă fără echivoc modalitatea de adoptare a hotărârilor autorităţilor publice 
referitoare la acest tip de taxe, cărui tip de subiecte impozabile sau taxabile li se aplică precum şi 
faptul că aceste taxe speciale se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind 
utilizate în scopurile în care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de 
autorităţile deliberative. 

Prin urmare, taxa nu reprezintă un venit previzionat în cadrul unui exerciţiu bugetar anual 
astfel încât să poată fi analizată şi cuantificată, pe de o parte prin prisma celor mai sus arătate, iar, pe 
de altă parte, datorită faptului că, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi 
funcţionare a Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, în calitate de administrator, în scopul 
prevenirii evenimentelor rutiere datorate stării drumurilor judeţene şi evitarea punerii în pericol a 
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persoanelor, bunurilor şi mediului, nu s-ar putea face niciodată o estimare precisă şi viitoare a 
evenimentelor rutiere sau a stării drumurilor tocmai datorită numărului de utilizatori care la folosesc şi 
a condiţiilor meteo. 

Făcând o paralelă cu tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România impus prin 
art.1 alin.(2) din OG nr.15/2002 modificată prin Legea nr.415/2004, recurentul a susţinut că Guvernul 
României, în cuprinsul actului normativ menţionat, nu a justificat adoptarea tarifului de utilizare a 
drumurilor naţionale prin calcule referitoare la bugetul insuficient al Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, deşi şi aceasta beneficiază de fonduri băneşti 
alocate de la bugetul statului, şi nici nu a trebuit să dovedească împrejurarea că bugetul 
administratorului drumurilor naţionale nu este suficient şi pentru întreţinerea drumurilor naţionale. 

În dovedirea susţinerilor sale, recurentul a depus la dosarul cauzei, în copie, înscrisuri privind 
procedura efectuată conform Legii nr.52/2003, respectiv: anunţ – procedura transparenţă decizională, 
proces verbal încheiat la data de 11.07.2008, hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa privind 
stabilirea unor taxe speciale de acces pe drumurile judeţene însoţită de lista drumurilor judeţene pe 
care se instituie taxe speciale, lista punctelor de control permanent, lista cu taxele speciale de acces pe 
drumurile judeţene pentru autovehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone, expunere de motive la 
proiectul de hotărâre, raport la proiectul de hotărâre, dovada publicării anunţului privind procedura 
decizională în ziarul Actualitatea. 

Intimata reclamantă, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat, 
reluând apărările formulate în faţa primei instanţe.  

Referitor la motivele de recurs, învederează că modalitatea de publicitate a actului normativ, 
deşi necesară conform art.6 din Legea nr.52/2003, nu a fost şi suficientă pentru a conduce la dezbateri 
publice cu toţi „actorii" de pe „piaţa" domeniului de reglementare, având în vedere că publicitatea şi 
dezbaterea respectivului act normativ nu a fost adusă în discuţia cu reprezentanţii intereselor 
transportatorilor rutieri în relaţiile cu autorităţile române.  

Apreciază că este corectă şi completă motivaţia instanţei de fond cu privire la lipsa de 
fundamentare tehnico-economică pentru instituirea taxei contestate, în sensul că deşi în cuprinsul 
HCJC nr.223/2008 se face precizarea că taxa este fundamentată pe necesitatea asigurării siguranţei în 
trafic pe reţeaua de drumuri judeţene şi pentru cheltuielile de administrare a RJDP Constanţa, nu 
există o documentaţie care să justifice necesitatea de fonduri suplimentare, peste cele alocate de la 
bugetul judeţean, cum de altfel nu s-a făcut o justificare a modului de decontare a fondurilor deja 
alocate, pentru a exista un termen de comparaţie asupra necesităţii de noi fonduri prin instituirea unei 
noi taxe, fiind astfel încălcate procedurile prevăzute de art.6 alin. 1-8 din Legea nr.52/2003 şi art.5 din 
Legea nr.273/2006. 

A mai arătat intimata că prin edictarea HCJC nr.223/2008 a fost denaturată concurenţa între 
transportatori, mai ales pe arii diferenţiate de acoperire a teritoriului, având în vedere că niciun alt 
judeţ din ţară nu a conceput o astfel de taxă, întrucât nu au fost analizate efectele introducerii acestei 
taxe, în general, şi în special asupra transportatorilor, nerespectându-se astfel principiul recuperării 
costurilor infrastructurii, iar în lipsa unui studiu privind modul de calcul şi a unei analize cost-
beneficiu pentru justificarea taxei se evidenţiază o disproporţionalitate a utilizării infrastructurii de 
către un anumit tip de autovehicul, spre exemplu comparativ cu taxa pentru utilizarea reţelei de 
drumuri naţionale, având în vedere că anumite valori ale taxei speciale depăşesc valorile maxime 
impuse prin directivă, iar în aproape toate cazurile, depăşesc de departe valorile impuse pentru 
rovinietă în cazul utilizării drumurilor naţionale (max.1210 lei/an TURDN, faţă de 6300 lei/an pentru 
drumurile judeţene din jud. Constanţa). 
         Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată  că recursul este fondat. 

    Astfel, prin Hotărârea nr.223/13.08.2008 adoptată de Consiliul Judeţean al Municipiului 
Constanţa s-a instituit, în temeiul art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, taxa de utilizare 
a drumurilor judeţene, taxă fundamentată pe necesitatea asigurării siguranţei în trafic pe reţeaua de 
drumuri judeţene aflate în proprietatea Judeţului Constanţa, fiind utilizată pentru acoperirea 
cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, în calitate 
de administrator, în scopul prevenirii evenimentelor rutiere datorate stării drumurilor judeţene şi 
evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului.  
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    Prin actul administrativ cu caracter normativ menţionat s-a stabilit că taxa este datorată de 
persoanele fizice şi juridice care deţin/utilizează autovehicule de transport marfă şi persoane, pentru 
utilizarea reţelei de drumuri judeţene, grupate după capacitatea portantă, aceasta stabilindu-se în 
funcţie de masa totală maximă autorizată, pentru autovehicule destinate transportului de marfă şi, în 
funcţie de capacitatea autovehiculului, pentru autovehicule destinate transportului de persoane.  

În mod corect instanţa de fond a constatat ca fiind nefondate criticile de nelegalitate a HCJ 
Constanţa nr.223/2008 fundamentate pe încălcarea disp. Directivei 2006/38/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului, de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de 
marfă a taxelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri, având în vedere că taxa de utilizare a 
drumurilor judeţene astfel instituită nu se aplică pentru pe drumuri incluse în reţeaua transeuropeană 
de drumuri, paralele sau în concurenţă directă cu reţeaua rutieră transeuropeană.  
 De asemenea, criticile privind imposibilitatea plăţii acestei taxe speciale în puncte de vânzare 
importante pentru transportatori, plăţii taxei 24h din 24h la fiecare din punctele de tranzit, din afara 
României, sau prin utilizarea tuturor mijloacelor obişnuite de plată exced controlului de legalitate 
deoarece vizează aspecte ce ţin de punerea în executare a hotărârii şi nu de conformitatea acesteia cu 
dispoziţiile legale în executarea cărora a fost edictată.  
          În ceea ce priveşte însă motivele de nelegalitate referitoare la denaturarea concurenţei între 
transportatorii rutieri, deoarece nu au fost analizate efectele introducerii acestei taxe speciale asupra 
populaţiei şi asupra transportatorilor, precum şi nerespectarea principiului recuperării costurilor 
infrastructurii, disproporţionalitatea cu utilizarea infrastructurii de către un anumit tip de vehicul, 
deoarece nu există un studiu privind modul de calcul al acestei taxe şi nicio analiză cost-beneficiu 
privind introducerea acestei taxe, în mod greşit instanţa le-a reţinut ca fiind întemeiate. 
         Astfel, instanţa a apreciat că la adoptarea hotărârii au fost încălcate dispoziţiile art.6 din Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică deoarece nu se face dovada 
publicării anunţului referitor la intenţia de adoptare a taxei în cauză în site-ul propriu, a afişării 
acestuia la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, a-l transmiterii către mass-media centrală 
sau locală precum şi asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii, în speţă asociaţiilor de transportatori. 
          Se constată că o astfel de dovadă a fost făcută în faţa instanţei de recurs, fiind depuse la dosarul 
cauzei, în copie, următoarele înscrisuri: anunţ privind supunerea dezbaterii publice a proiectului 
hotărârii, dovada publicării anunţului şi proiectului de hotărâre în mass-media şi pe pagina de internet 
a instituţiei, precum procesul verbal din 11.07.2008 privind afişarea anunţului, proiectului de hotărâre 
cu anexele corespunzătoare, a expunerii de motive şi rapoartelor aferente la sediul propriu al 
instituţiei, într-un spaţiu accesibil publicului. 
          Prin urmare, recurentul a făcut dovada respectării disp. art.6 din Legea nr.52/2003, un astfel de 
motiv de nelegalitate fiind neîntemeiat.   
          De asemenea, referitor la fundamentarea economico-tehnică a taxei de utilizare a drumurilor 
judeţene, Curtea apreciază că trimiterea instanţei de fond la disp. art.5 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale nu prezintă relevanţă în cauză, acestea referindu-se strict la fundamentarea 
bugetelor locale.  
           Legiuitorul a instituit obligaţia tuturor persoanelor fizice şi juridice prevăzute de titlul IX din 
Codul fiscal, în calitatea lor de contribuabili, de a contribui prin taxele şi impozitele locale, stabilite de 
consiliile locale în limitele şi condiţiile legii, la cheltuielile publice locale. 
           În accepţiunea  Codului fiscal (art.282), taxele  speciale sunt acelea instituite pentru 
funcţionarea unor servicii publice  locale create în interesul unor persoane fizice sau juridice. Ele pot  
fi  adoptate  de consiliile locale  pentru servicii publice  locale, în anumite   domenii şi cuantumuri 
stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006.  
           Potrivit disp. art.30 din Legea nr.273/2006, „(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice 
locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale. 
    (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează 
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes 
local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. 
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    (3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de activitate şi 
condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor 
publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. 
    (4) Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la 
persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi publicate pe pagina de 
internet sau în presă. 
    (6) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de 
serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 
    (7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont 
distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar 
contul de execuţie al acestora se aprobă de autorităţile deliberative.” 
          În speţă, recurentul a respectat dispoziţiile legale menţionate, iar instituirea taxei a fost 
fundamentată, potrivit expunerii de motive, pe rapoartele întocmite de Direcţia generală de buget-
finanţe şi Direcţia tehnic, investiţii, precum şi pe raportul tehnic de specialitate întocmit de Regia 
Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, în calitate de administrator al drumurilor 
judeţene. 
          Faptul că Regia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, constituită ca unitate sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Constanţa, beneficiază de fonduri băneşti alocate de la bugetul judeţean, nu 
justifică soluţia de constatare ca nelegală a taxei de utilizare a drumurilor judeţene. Consiliul judeţean 
este îndreptăţit să instituie o astfel de taxă, iar taxa este suportată de acele persoanele care beneficiază 
de serviciile prestate, respectiv de către persoanele fizice şi juridice care deţin/utilizează autovehicule 
de transport marfă şi persoane, pentru utilizarea reţelei de drumuri judeţene. 
          În rapoartele prezentate de către emitentul hotărârii se arată că, în condiţiile intensificării 
traficului greu şi foarte greu şi producerii de degradări şi cedări ale structurilor rutiere pe traseele 
judeţene, se impune o reanalizare a măsurilor necesare pentru reducerea degradărilor în scopul 
asigurării siguranţei circulaţiei pe drumurile judeţene. 
           Prin urmare, scopul instituirii taxei este acela de a acoperi parte din cheltuielile de administrare 
aferente infrastructurii de transport de interes judeţean, cheltuieli la care utilizatorii drumurilor 
judeţene trebuie să  participe în mod proporţional cu gradul de utilizare a acestora, fără a fi necesară 
vreo dovadă în sensul că bugetul RAJDP Constanţa este sau nu suficient pentru întreţinerea 
drumurilor judeţene. 
          Curtea consideră că autoritatea publică judeţeană este ţinută să dovedească doar faptul că taxa 
se încasează în baza unui regulament aprobat, numai de la persoanele fizice şi juridice care utilizează 
drumurile judeţene prin rularea vehiculelor grele de marfă sau de persoane şi este utilizată în scopurile 
pentru care a fost înfiinţată, probă făcută în cauză de către recurent. 
           Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele de nelegalitate reţinute de prima instanţă 
nu sunt întemeiate, urmează a admite recursul în baza art.312 alin.1 şi 304/1 Cod procedură civilă şi a 
modifica în tot hotărârea în sensul respingerii excepţiei de nelegalitate ca nefondată.  
 

61. Excepţie de nelegalitate. Inadmisibilitatea invocării excepţiei de nelegalitate a unui 
act cu caracter normativ faţă de dispoziţiile art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004. 

   
Art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004 

  Art.5 din Constituţie  
Art.4 alin.3 din Legea nr.24/2000 

 
Instanţa de contencios administrativ a fost învestită cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate a 

dispoziţiilor art.8 lit.n şi art.31 lit.b din H.C.L nr.164/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind 
activităţile edilitar gospodăreşti din Municipiul Tulcea, aşa cum a fost modificată prin H.C.L Tulcea 
nr.18/2009, excepţie invocată din oficiu de către instanţa de drept comun în cauza având ca obiect, plângere 
împotriva procesului verbal de contravenţie. 
          Criticile formulate de recurent se referă strict la inadmisibilitatea invocării excepţiei de nelegalitate a 
unui act cu caracter normativ faţă de disp. art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004. 
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          Faţă de motivele invocate, Curtea reţine că, reglementând excepţia de nelegalitate, art.4 alin.1 din 
Legea nr.554/2004 prevede că: „Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent 
de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la 
cererea părţii interesate”. 
          Chiar dacă textul legal citat menţionează în mod expres doar actul administrativ unilateral cu caracter 
individual, Curtea a apreciat că o atare procedură acoperă atât sfera actelor individuale, cât şi a celor cu 
caracter normativ.    

O astfel de interpretare este dedusă din împrejurarea că, pe de o parte, legea nu interzice cercetarea 
legalităţii unui act administrativ normativ pe calea excepţiei, acesta putând fi supus oricând controlului de 
legalitate potrivit art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004, iar pe de altă parte că, scopul instituirii normei citate 
este acela de a reglementa procedural un mijloc de apărare la îndemâna celui vătămat printr-un act 
administrativ nelegal, fie el individual ori normativ. 
           Prin urmare, în cadrul acestei proceduri speciale, instanţa de contencios administrativ este abilitată să 
examineze concordanţa actului administrativ în discuţie cu actele normative cu forţă juridică superioară, în 
temeiul şi în executarea cărora a fost emis, ţinând seama de principiul ierarhiei şi forţei juridice a acestora, 
consacrat prin art.5 din Constituţie şi art.4 alin.3 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative.  
 

Decizia civilă nr. 15/CA/20.01.2010 
 

          Prin încheierea din data de 17 iunie 2009, pronunţată de Judecătoria Tulcea în cauza având ca 
obiect plângere împotriva procesului verbal de contravenţie, s-a dispus sesizarea Tribunalului Tulcea 
– Secţia contencios administrativ, în vederea soluţionării excepţiei de nelegalitate a dispoziţiilor art.8 
lit.n şi art.31 lit.b din Hotărârea C.L nr.164/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activităţile 
edilitar gospodăreşti din Municipiul Tulcea, aşa cum a fost modificată prin Hotărârea C.L.Tulcea 
nr.18/2009, excepţie invocată de instanţă, din oficiu. 
 Prin Sentinţa civilă nr.1871/09.10.2009 pronunţată de Tribunalul Tulcea a fost admisă în 
parte excepţia de nelegalitate a Hotărârii C.L. nr.164/2008 şi s-a constatat că dispoziţiile art.8 
lit.n din HCL nr.164/2008, respectiv „să nu oprească, să staţioneze sau să parcheze 
autovehiculele pe trotuare pietonale”, precum şi dispoziţiile art.31 lit.b din HCL nr.164/2008 
privind sancţiunea referitoare la contravenţia prev. de art.8 lit.n sunt nelegale, faţă de petentul 
P.C., în dosarul nr.1990/2009 al Judecătoriei Tulcea. 
           Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de contencios administrativ a reţinut că, prin hotărâri 
ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii 
în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în 
care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale 
Guvernului. 
 Astfel, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona 
contravenţii în următoarele domenii: salubritate, activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; 
întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii, amenajarea şi 
curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, precum şi a terenurilor virane, întreţinerea bazelor 
şi obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor 
instituţii de educaţie şi cultură, întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor construcţii, depozitarea 
şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere. 
 Dispoziţiile art.8 lit.n din H.C.L. Tulcea nr.164/2008 pentru aprobarea regulamentului privind 
activităţile edilitar – gospodăreşti din municipiul Tulcea, aşa cum a fost modificată prin H.C.L Tulcea 
nr.18/2009, în baza căruia a fost sancţionat petentul, prevede că cetăţenilor le revin următoarele 
obligaţii: „n) să nu oprească, să staţioneze sau să parcheze autovehiculele pe trotuare pietonale, spaţii 
verzi, parcuri, în faţa instituţiilor publice ori în alte locuri unde este interzisă prin semne de circulaţie; 
se consideră staţionare neregulamentară şi ocuparea a două sau mai multe locuri, încălcarea 
marcajelor şi a semnalizărilor existente. 
 Potrivit art.72 alin.7 din OUG nr.195/2002 „este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule 
imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minimă a 
trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru”, precum şi în cuprinsul 
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art.142 lit.n din HG nr.1391/2006 care prevede: „se interzise oprirea voluntară a vehiculelor:  … n) 
pe trotuar, dacă nu se asigură spaţiu de cel puţin 1 metru pentru circulaţia pietonilor”. 

Rezultă deci că, atât OUG nr.195/2002, cât şi HG nr.1391/2006, reglementează aceeaşi faptă 
ca şi contravenţie, astfel că, prin emiterea H.C.L. nr.164/2008, nu se face decât să se completeze un 
act normativ superior (OUG nr.195/2002) şi HG nr.1391/2006, prin introducerea contravenţiei 
prevăzute la art.8 lit.n, ceea ce evident este nelegal. 
 De asemenea, prin reglementarea acestei contravenţii, prin hotărârea consiliului local se 
încalcă chiar şi domeniile în care se puteau stabili contravenţii, astfel cum este prevăzut la art.2 din 
OG nr.2/2001 alin.3, ceea ce înseamnă că şi sub acest aspect, hotărârea consiliului local este nelegală, 
dar numai în ce priveşte obligaţia cetăţenilor de la lit. n) „să nu oprească, să staţioneze sau să parcheze 
autovehiculele pe trotuare pietonale” fără a afecta legalitatea interzicerii, opririi, staţionării sau 
parcării pe spaţii verzi …etc. 
 Având în vedere că, prin H.C.L.nr.164/2008, s-a completat un act normativ superior (OUG 
nr.195/2002 şi HG nr.1391/2006), că prin această hotărâre a consiliului local s-a prevăzut şi sancţiune 
diferită decât cea stabilită prin actul normativ cu valoare superioară, instanţa a constatat că, excepţia 
de nelegalitate a dispoziţiei art.8 lit.n şi art.31 lit.b din HCL nr.164/2008 este întemeiată. 
 Instanţa a respins excepţia invocată de către C.L.Tulcea privind lipsa de calitate procesuală, 
întrucât C.L Tulcea este emitentul hotărârii a cărei nulitate se solicită, procedura a fost îndeplinită cu 
C.L Tulcea, fiind aplicată pe citaţie ştampila C.L, iar citarea în cauză a Direcţiei Poliţie Comunitară 
din cadrul Primăriei Tulcea nu se impune în această cauză, aceasta fiind parte în procesul ce are ca 
obiect anularea procesului verbal de contravenţie şi restituire taxe.  
 Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs pârâtul C.L. al Municipiului Tulcea – 
D.Î.A.P., criticând soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 
 A susţinut recurentul că, prin procesul verbal a cărui anulare se solicită, contravenientul a fost 
sancţionat pentru nerespectarea prevederilor art.8  lit.n din HCL nr.164/2008 pentru aprobarea 
regulamentului privind activităţile edilitar gospodăreşti din municipiul Tulcea, care prevede că „în 
aplicarea prevederilor acestui regulament, cetăţenii municipiului Tulcea, precum şi ceilalţi cetăţeni, le 
revin următoarele obligaţii: să nu oprească, să staţioneze sau să parcheze autovehiculele pe trotuarele 
pietonale, spaţii verzi, parcuri şi în alte locuri de parcare din faţa instituţiilor publice unde este 
interzisă prin semne de circulaţie”. 
 Având în vedere cele expuse, contravenientul a fost sancţionat în baza art.31 lit.b din HCL 
nr.164/2008, pentru aprobarea regulamentului privind activităţile edilitar gospodăreşti din municipiul 
Tulcea, cu avertisment. 
 Mai arată recurentul că petentul P.C. a fost sancţionat pentru încălcarea prevederilor art.5 pct.1 
din HCL nr.111/2008 privind activitatea de deblocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 
vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Tulcea, iar 
constatarea staţionării neregulamentare a autovehiculelor sau remorcilor se efectuează de către ofiţerii 
sau subofiţerii de poliţie, de primari, precum şi de împuterniciţii consiliului local pe raza căruia s-a 
petrecut fapta contravenţională, care aplică şi sancţiunea, iar deblocarea ori restituirea autovehiculelor 
sau remorcilor se efectuează de unităţile autorizate, după ce se face dovada achitării amenzii 
contravenţionale şi a taxei speciale stabilite de C. L şi a cheltuielilor reprezentând c/valoarea 
operaţiunilor efectuate, conform prevederilor HG nr.147/1992. 

Măsura deblocării vehiculelor staţionate neregulamentar şi a taxei pentru deblocare este 
stabilită prin HCL nr.111/2009, act normativ cu caracter local. 

 A mai arătat recurentul că, potrivit prevederilor art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004, 
legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual poate fi cercetată în cadrul unui 
proces, pe cale de excepţie şi din oficiu. 

Dispoziţiile mai sus citate se referă la legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter 
individual, ori HCL nr.164/2008 nu este un act cu caracter individual, aspect care rezultă şi din 
dispoziţiile art.2 lit.c din Legea nr.554/2004, care arată că actul administrativ este actul unilateral cu 
caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică. 

Întrucât HCL nr.164/2008 nu este un act cu caracter individual, solicită recurentul admiterea 
recursului astfel cum a fost formulat. 

Intimatul reclamant, legal citat, nu a formulat apărări în cauză. 
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Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea a constatat că recursul este 
nefondat, şi pe cale de consecinţă a dispus respingerea sa, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
         Astfel, instanţa de contencios administrativ a fost învestită cu soluţionarea excepţiei de 
nelegalitate a dispoziţiilor art.8 lit.n şi art.31 lit.b din H.C.L  nr.164/2008 pentru aprobarea 
Regulamentului privind activităţile edilitar gospodăreşti din Municipiul Tulcea, aşa cum a fost 
modificată prin H.C.L Tulcea nr. 18/2009, excepţie invocată din oficiu de către instanţa de drept 
comun în cauza având ca obiect, plângere împotriva procesului verbal de contravenţie. 
          Criticile formulate de recurent se referă strict la inadmisibilitatea invocării excepţiei de 
nelegalitate a unui act cu caracter normativ faţă de disp. art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004. 
          Faţă de motivele invocate, Curtea reţine că, reglementând excepţia de nelegalitate, art.4 alin.1 
din Legea nr.554/2004 prevede că „Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter 
individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe 
cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate.”  
          Chiar dacă textul legal citat menţionează în mod expres doar actul administrativ unilateral cu 
caracter individual, Curtea apreciază că o atare procedură acoperă atât sfera actelor individuale, cât şi 
a celor cu caracter normativ.    

O astfel de interpretare este dedusă din împrejurarea că, pe de o parte, legea nu interzice 
cercetarea legalităţii unui act administrativ normativ pe calea excepţiei, acesta putând fi supus oricând 
controlului de legalitate potrivit art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004, iar pe de altă parte că, scopul 
instituirii normei citate este acela de a reglementa procedural un mijloc de apărare la îndemâna celui 
vătămat printr-un act administrativ nelegal, fie el individual ori normativ. 
           Prin urmare, în cadrul acestei proceduri speciale, instanţa de contencios administrativ este 
abilitată să examineze concordanţa actului administrativ în discuţie cu actele normative cu forţă 
juridică superioară, în temeiul şi în executarea cărora a fost emis, ţinând seama de principiul ierarhiei 
şi forţei juridice a acestora, consacrat prin art.5 din Constituţie şi art.4 alin.3 din Legea nr.24/2000, 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.  

Ori, în lumina disp. art.4 alin.1 din lege, un astfel de control nu poate fi limitat la actele 
administrative individuale ci, cu atât mai mult, el trebuie să vizeze şi actele administrative normative 
pentru care acţiunea în anulare este imprescriptibilă. 

În sensul celor prezentate mai sus, referitor la posibilitatea de a fi cenzurate pe calea excepţiei 
de nelegalitate actele administrative unilaterale, fără a distinge după cum acestea au caracter normativ 
sau individual, plenul judecătorilor secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie a adoptat o soluţie de unificare a practicii judiciare în şedinţa din 26 mai 2008. 

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivul invocat de recurent este nefondat, s-a 
respins recursul, în baza art.312 alin.1 cod de procedură civilă. 
 

62. Excepţia de nelegalitate a unui act administrativ – inadmisibilitate. Condiţii pentru 
eliberarea actului administrativ din perspectiva Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii  

 
  Art.4 alin 1 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 

  Art.3, lit.”a-g”, art.6 alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea  
                     executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor 

 
 Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de 
desfiinţare care, se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil – teren şi/sau 
construcţii – ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare în condiţiile legii privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  

Potrivit art.4 alin 1 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, astfel cum a fost modificată 
prin Legea nr.262/2007 (text de lege ce constituie temei al excepţiei invocate): ”legalitatea unui act 
administrativ unilateral cu caracter individual,indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată  oricând 
în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la  cererea părţii interesate”. 
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 Curtea Constituţională, prin Deciziile nr.425 din 10 martie 2008 şi  nr.426/10 aprilie 2008, a reţinut că 
dispoziţiile sus-menţionate sunt constituţionale în raport de prevederile art.1 alin.(5), art.15 alin.(2), art.16 
alin.(1), art.20  alin.(2), art. 21, art.23 şi art.44 din  Legea fundamentală. 

Aşa cum rezultă din textul art.4 alin.1 din legea contenciosului administrativ pe calea excepţiei de 
nelegalitate poate fi cercetată conformitatea cu reglementările cu forţă juridică superioară a unui act 
administrativ apt să producă efecte de sine stătătoare. 

 In cauza, s-a invocat nelegalitatea actului administrativ - autorizaţie de construcţie pentru edificarea 
unor construcţii provizorii, invocându-se ca motiv de nelegalitate lipsa consimţământului tuturor 
coproprietarilor. 

Potrivit art.6 alin.1 din Legea nr.50/1991 în forma în vigoare la data emiterii autorizaţiei: 
„Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii, la care se anexează, 
obligatoriu, documentaţia tehnică, formată din planul de amplasare a construcţiei, planuri din care să rezulte 
destinaţia, alcătuirea constructivă, funcţională şi înfăţişarea construcţiei, întocmite la o scară convenabilă de 
către un proiectant autorizat pentru lucrări de construcţii, persoană fizică sau juridică, precum şi dovada 
titlului solicitantului asupra terenului.” 

Legea nr.50/1991 impune, cu caracter obligatoriu, emiterea autorizaţiei pentru edificarea lucrărilor de 
construcţie definitive sau provizorii enumerate de art.3 lit.a-g. 

Insă, din dispoziţiile legii nu se desprinde obligaţia solicitantului  de a face dovada existentei unui 
drept de proprietate exclusiva asupra terenului pe care se va edifica construcţia ce face obiectul autorizaţiei. 

Daca legiuitorul ar fi avut in vedere un drept de proprietate exclusivă, ar fi prevăzut expres aceasta 
condiţie in dispoziţiile legii sau ar fi făcut o distincţie clara intre cele doua situaţii iar, in cazul coproprietăţii, 
legea ar fi prevăzut, ca si condiţie pentru eliberarea autorizaţiei, dovada acordului coproprietarului terenului. 

 
Decizia civilă nr. 88/CA/11.02.2010 

 
Prin Încheierea de şedinţă din data de 02.05.2006, în dosar nr.1982/2005, Judecătoria 

Mangalia a sesizat Tribunalul Constanţa - Secţia Contencios - Administrativ şi Fiscal cu soluţionarea 
excepţiei de nelegalitate a Autorizaţiei de construire nr.218/2001 emisă de către Primarul 
Municipiului Mangalia, invocată de către C.I., în contradictoriu cu intimaţii B.E, M.A., M.L şi 
Primarul Municipiului Mangalia. 

S-a invocat de către reclamant nelegalitatea actului administrativ respectiv, emiterea acestuia 
fără acordul tuturor coproprietarilor pentru edificarea construcţiilor provizorii.  

Motivează în fapt excepţia de nelegalitate arătând că autorizaţia a fost emisă pentru edificarea 
unor construcţii provizorii, în favoarea coproprietarei M.A., fără ca pentru edificarea acestor 
construcţii să existe acordul tuturor coproprietarilor, în speţă al reclamantului C.I.  

Autorizaţia de construire a fost emisă ulterior edificării construcţiilor, fapt ce rezultă din 
împrejurarea că planul de situaţie anexat autorizaţiei nu corespunde ca dimensiuni şi ca formă cu 
construcţiile edificate anterior şi din celeritatea cu care a fost emisă autorizaţia, la numai 4 zile de la 
depunerea cererii. 
 Primind cauza spre competentă soluţionare, Tribunalul Constanţa – Secţia contencios 
administrativ, a procedat la înregistrarea acesteia  sub nr. 812/118/2006. 
 Prin sentinţa civilă nr.358/26 martie 2007, Tribunalul Constanţa a admis excepţia de 
inadmisibilitate a excepţiei de nelegalitate a autorizaţiei de construire nr.218/27.07.2001 emisă de 
Primarul Municipiului Mangalia, fiind respinsă ca inadmisibilă excepţia de nelegalitate, reţinându-
se în considerente că excepţia invocată privea un act administrativ individual şi nu normativ, emis 
înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.554/2004. 

Prin Încheierea de şedinţă din 27.03.2008, pronunţată în dosar nr. 812/118/2006, Tribunalul 
Constanţa a admis cererea de revizuire formulată C.I  în contradictoriu cu intimaţii B.E, M.A, M.L. 
şi Primarul Municipiului Mangalia, a schimbat în tot Sentinţa civilă nr.358/26 martie 2007 a 
Tribunalului Constanţa şi a respins excepţia  de inadmisibilitate a excepţiei de nelegalitate. 
 S-a reţinut că, prin Autorizaţia de construire nr.218/27.07.2001, emisă de către Primarul 
Municipiului Mangalia, ca urmare a cererii adresate de către M.L şi A., se autorizează executarea 
lucrărilor de amplasare bucătărie de vară şi verandă- construcţii provizorii pe terenul situat în mun. 
Mangalia. 
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 Din documentaţia care a stat la baza emiterii acestei autorizaţii s-a reţinut că, terenul pe care a 
fost autorizată executarea respectivelor construcţii făcea obiectul dreptului de proprietate comună pe 
cote-părţi al intimaţilor M.A, M.L şi al reclamantului C.I . 
 Nu există în cadrul acestei documentaţii nici un înscris care să consemneze acordul 
coproprietarului C.I. la executarea lucrărilor de construire pe terenul proprietate comună, şi se 
recunoaşte de către intimatul Primarul Municipiului Mangalia, la interogatoriul administrat, că un 
asemenea acord nici nu a fost solicitat.  
 Însă un asemenea acord nu era necesar, reţine instanţa, deoarece Legea nr.50/1991 nu 
condiţionează eliberarea autorizaţiei de construire de existenţa unui drept de proprietate exclusivă 
asupra terenului, de acordul coproprietarului în cazul unei proprietăţi comune, şi nici măcar de 
existenţa unui drept de proprietate, ci de existenţa unui titlu din care să rezulte în mod evident dreptul 
e a construi.  
 De altfel, nici o modificare ulterioară a legii nu impune ca autorizaţia de construire să fie emisă 
la cererea tuturor coproprietarilor sau, dacă se emite în favoarea unui singur coproprietar, să existe 
acordul scris al celorlalţi. 
 Astfel, art.7 lit.b din Legea nr.50/1991 prevede că „ Autorizaţia de construire se emite pentru 
executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de 
zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care 
cuprinde, în copie, următoarele documente (…)    b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra 
imobilului, teren şi/sau construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul 
de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel”. 
 În Anexa nr.2 a Legii – Definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii  este 
definit „dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii  ca fiind dreptul asupra construcţiei şi/sau 
terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, 
autorizaţia de construire/desfiinţare:    1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat 
de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);  2. drept de creanţă dobândit 
prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza 
unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi 
acordul expres al proprietarului de drept”. 
 În raport de aceste dispoziţii prima instanţă a reţinut că nici în prezent legea nu condiţionează 
eliberarea autorizaţiei de construire de existenţa unui drept de proprietate exclusivă sau de acordul 
celorlalţi coproprietari.  
 Este şi firesc să nu existe o astfel de condiţionare faţă de valoarea juridică a autorizaţiei de 
construire care, potrivit art.2 din lege, constituie „actul final de autoritate al administraţiei publice 
locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor 
prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea 
construcţiilor” şi nu naşte, prin ea însăşi, un drept de proprietate asupra construcţiilor, dreptul 
coproprietarului de a construi fără acordul celorlalţi sau consecinţele lipsei acestui acord, precum şi 
drepturile asupra construcţiei edificate de către unul din coproprietari pe terenul comun urmând a fi 
stabilite potrivit dreptului comun, cu ocazia partajului, pornind de la regimul juridic particular  al 
exercitării dreptului de proprietate comună .   
  În ceea ce priveşte cererea formulată de intimaţii M.L şi M.A de obligare a reclamantului C.I 
la plata cheltuielilor de judecată, faţă de prevederile art.274 alin.2 Cod proc.civ. potrivit cărora 
„cheltuielile pe care partea care a câştigat trebuie a fi dovedite de către aceasta” şi faţă de 
împrejurarea că, la dosarul cauzei, nu s-a făcut dovada unor astfel de cheltuieli, instanţa de judecată a 
respins cererea ca nefondată. Împotriva acestei soluţii a formulat recurs reclamantul C.I, criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub următoarele aspecte: 
 - caracterul nelegal al autorizaţiei de construire nr.218/27.07.2001 emisă de Primăria 
Municipiului Mangalia la cererea lui M.L. şi A., pentru executarea de lucrări reprezentate de 
amplasarea bucătăriei de vară şi verandă – situate în Mangalia, trebuie raportat la legislaţia în vigoare 
în momentul emiterii autorizaţiei de construire, respectiv Legea nr.50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor publicată în 
Monitorul Oficial nr.3 din 13.01.1997; 
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 - cererea privind eliberarea unei autorizaţii de construire în vederea edificării unei construcţii şi 
edificarea unei construcţii, reprezintă un act de dispoziţie cu privire la bunul aflat în indiviziune, iar în 
conformitate cu principiul unanimităţii, un coindivizar poate să folosească bunul astfel încât să nu 
împiedice folosinţa acestuia de ceilalţi coproprietari, şi nu poate face decât acte de conservare fără 
acordul celorlalţi coproprietari, legiuitorul neprevăzând în mod expres necesitatea ca autorizaţia de 
construire să fie eliberată pe numele tuturor coproprietarilor; 
 - autorizaţia de construire nr.218/2001 este emisă pentru construcţii provizorii, deşi ele sunt 
construcţii definitive – întregul proiect anexă la autorizaţia mai sus arătată, nu corespunde cu tipul 
lucrărilor autorizate; 
 - la data emiterii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire nu era achitată taxa de 
autorizare; nici un document anexă la autorizaţie nu este datat; 
 - autorizaţia de construire a fost emisă pentru construcţii care erau deja edificate. Caracterul 
formal şi ulterior edificării construcţiilor pe care îl are autorizaţia, precum şi caracterul ulterior al 
proiectului tehnic anexat autorizaţiei rezultă şi din faptul că, planul de situaţie anexat autorizaţiei nu 
corespunde ca dimensiuni şi chiar formă cu construcţiile edificate anterior; 
 - autorizaţia de construire a fost eliberată fără ca pentru actul de proprietate al celor care au 
formulat să se fi efectuat lucrări de cadastru şi fără intabularea în cartea funciară. Nici până în prezent, 
pentru terenul pe care au fost ridicate construcţiile din autorizaţia de construire atacată, nu există 
lucrări de cadastru iar lucrările de intabulare nu au fost efectuate. 
 Pârâtul Primarul Municipiului Mangalia a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat.  

Verificând hotărârea recurată prin prisma criticilor aduse, Curtea a reţinut că acestea sunt 
nefondate şi, pe cale de consecinţă, a apreciat în sensul respingerii recursului, pentru următoarele 
considerente, în esenţă: 

Potrivit art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ „legalitatea 
unui act administrativ unilateral cu caracter individual poate fi cercetată oricând în cadrul unui 
proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate”. 

Aşa cum rezultă din textul art.4 alin.1 din legea contenciosului administrativ, pe calea 
excepţiei de nelegalitate poate fi cercetată conformitatea cu reglementările cu forţă juridică superioară 
a unui act administrativ apt să producă efecte de sine stătătoare. 

 In cauză, s-a invocat nelegalitatea autorizaţiei de construcţie nr. 218/27.07.2001 emisă de 
către Primarul Municipiului Mangalia pentru edificarea unor construcţii provizorii-veranda şi 
bucătărie de vara - la imobilul situat in Mangalia, invocându-se ca motiv de nelegalitate  lipsa 
consimţământului tuturor coproprietarilor. 

Din înscrisurile depuse la dosar si care au stat la baza emiterii autorizaţiei rezultă că terenul din 
Mangalia este coproprietatea recurentului C.I şi intimaţilor M.A şi L. 

Potrivit art.6 alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi 
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor în forma în vigoare la data emiterii autorizaţiei: 
„Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii, la care se 
anexează, obligatoriu, documentaţia tehnică, formată din planul de amplasare a construcţiei, planuri 
din care să rezulte destinaţia, alcătuirea constructivă, funcţională şi înfăţişarea construcţiei, 
întocmite la o scară convenabilă de către un proiectant autorizat pentru lucrări de construcţii, 
persoană fizică sau juridică, precum şi dovada titlului solicitantului asupra terenului.” 

Legea nr.50/1991 impune, cu caracter obligatoriu, emiterea autorizaţiei pentru edificarea 
lucrărilor de construcţie definitive sau provizorii enumerate de art.3 lit.a-g. 

Insă, din dispoziţiile legii nu se desprinde obligaţia solicitantului de a face dovada existentei 
unui drept de proprietate exclusiva asupra terenului pe care se va edifica construcţia ce face obiectul 
autorizaţiei. 

Daca legiuitorul ar fi avut in vedere un drept de proprietate exclusivă, ar fi prevăzut expres 
aceasta condiţie in dispoziţiile legii sau ar fi făcut o distincţie clara intre cele doua situaţii iar, in cazul 
coproprietăţii, legea ar fi prevăzut, ca si condiţie pentru eliberarea autorizaţiei, dovada acordului 
coproprietarului terenului. 

Ori, aşa cum a reţinut şi prima instanţă, legea nu cuprinde nici o dispoziţie  care să 
condiţioneze eliberarea autorizaţiei de exprimarea acordului coproprietarului terenului. 
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Verificarea respectării condiţiilor de validitate ale actului se face prin raportare la 
legislaţia existentă la momentul emiterii sale şi, cum Legea 50/1991 nu prevede în niciuna din 
dispoziţiile sale necesitatea existenţei acordului coproprietarului terenului, pentru emiterea autorizaţiei 
de construcţie, excepţia de nelegalitate a fost corect apreciată ca fiind nefondată.  

Practica judiciară a statuat constant că este neîntemeiată excepţia de nelegalitate invocată în 
cauză şi pentru următoarele considerente: 
 Potrivit art.4 alin 1 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, astfel cum a fost 
modificată prin Legea nr.262/2007 (text de lege ce constituie temei al excepţiei invocate): 
”legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual,indiferent de data emiterii 
acestuia, poate fi cercetată  oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la  
cererea părţii interesate”. 
 Curtea Constituţională, prin Deciziile nr.425 din 10 martie 2008 şi  nr.426/10 aprilie 
2008, a reţinut că dispoziţiile sus-menţionate sunt constituţionale în raport de prevederile art.1 alin.(5), 
art.15 alin.(2), art.16 alin.(1), art.20  alin.(2), art. 21, art.23 şi art.44 din  Legea fundamentală. 
 Însă, în ceea ce priveşte aceste dispoziţii legale, respectiv  art.4 alin.(1)  din Legea 
nr.554/2004, cu modificările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art.II alin. (2)  teza finală din Legea 
nr.262/2007, ce reprezintă temeiul de drept al invocării excepţiei de nelegalitate, trebuie precizat că 
judecătorului naţional îi revine rolul de a aprecia, pe de o parte, în sensul art.20 alin.(2) din 
Constituţie, republicată, cu privire la eventuala prioritate a tratatelor referitoare la drepturile 
fundamentale ale omului la care România este parte /cum este cazul Convenţiei europene), iar, pe de 
altă parte, în sensul art.148 alin.(2) din Constituţie, republicată, cu privire la compatibilitatea şi 
concordanţa normelor din dreptul intern cu reglementările şi jurisprudenţa comunitară.   

Curtea de Justiţie de la Luxembourg, cu privire la rolul ce revine judecătorului naţional în 
calitate de prim judecător comunitar, a reţinut şi ea că: „este de competenţa instanţei naţionale să 
asigure pe deplin aplicarea dreptului comunitar, îndepărtând sau interpretând, în măsura necesară, 
un act normativ naţional precum legea  generală, privind  dreptul administrativ, care i s-ar putea 
opune. Instanţa naţională poate pune în aplicare principiile comunitare ale securităţii juridice şi 
protecţiei încrederii legitime în aprecierea comportamentului atât al beneficiarului fondurilor 
pierdute, cât şi al autorităţilor administrative, cu condiţia ca interesul Comunităţii să fie pe deplin 
luat în considerare” - Hotărârea din 13 martie 2008, cauzele conexe C - 383/06 şi C -385/06. 
 Raportându-se aşadar la Convenţia europeană a drepturilor omului, la practica C.E.D.O. 
(blocul de convenţionalitate), precum şi la reglementările comunitare şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie 
de la Luxembourg, instanţa urmează a înlătura  dispoziţiile din Legea contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, care permit cenzurarea fără limită în timp, pe calea incidentală 
a excepţiei de nelegalitate, a actelor administrative unilaterale cu caracter individual emise anterior 
intrării în vigoare a Legii nr.554/2004, reţinând că aceste dispoziţii contravin unor principii 
fundamentale convenţionale şi comunitare a căror respectare asigură exerciţiul real al drepturilor 
fundamentale ale omului. 
 În măsura în care permit cenzurarea legalităţii actelor administrative cu caracter individual 
emise anterior intrării în vigoare a Legii nr.554/2004, dispoziţiile sus-menţionate din Legea 
contenciosului administrativ încalcă astfel dreptul la un proces echitabil, consacrat de art.6 din 
Convenţia europeană a drepturilor omului şi în practica C.E.D.O., precum şi art.47 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, prin prisma atingerii aduse „principiul securităţii 
juridice, care se regăseşte în totalitatea articolelor Convenţiei, constituind unul din elementele 
fundamentale ale statului de drept”. 
 Este de reţinut şi faptul că, sub aspectul posibilităţii de cenzurare a legalităţii unui act juridic 
C.E.D.O, a reţinut că „posibilitatea de a anula fără limită în timp o hotărâre judecătorească 
irevocabilă reprezintă o încălcare a principiului securităţii juridice” - C.E.D.O., Hotărârea din 28 
octombrie 1999, cauza Brumărescu c. România, § 62 -, în opinia separată la această hotărâre 
precizându-se că „posibilitatea de a se anula, fără limită în timp, o hotărâre definitivă, obligatorie şi  
executată (…) trebuie considerată ca o înfrângere a dreptului la justiţie”, garantat de art.6 din 
Convenţie. 
 Argumentele C.E.D.O. expuse în speţa citată sunt perfect valabile şi în speţa de faţă, 
validitatea lor fiind susţinută de similitudinea de efecte juridice existente între hotărârea 
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judecătorească definitivă şi irevocabilă şi actul administrativ irevocabil emis de către autoritatea 
emitentă şi definitivat prin neutilizarea mijloacelor prevăzute de legislaţia anterioară intrării în vigoare 
a Legii nr. 554/2004. 

În ceea ce priveşte celelalte critici se reţine că, la judecata cauzei, in dosarul de fond având ca 
obiect dezbatere succesiune şi ieşire din indiviziune, reclamanţii au invocat excepţia de nelegalitate, 
motivând prin concluzii scrise că autorizaţia de construire este nelegală din prisma inexistenţei 
acordului coproprietarului terenului. 
 Ulterior admiterii cererii de revizuire, reclamantul motivează excepţia şi pe faptul că 
autorizaţia nu corespunde cu tipul lucrărilor autorizate, aceste lucrări nefiind, de fapt, provizorii.  

De asemenea, s-a invocat nelegalitatea autorizaţiei şi din prisma faptului că, la data emiterii 
certificatului de urbanism şi a autorizaţiei, nu era achitată taxa de autorizare; că autorizaţia a fost 
emisă pentru construcţii deja edificate, iar pentru titlul de proprietate nu se executaseră lucrări de 
cadastru şi nici nu se intabulase în cartea funciară. 

In cauză, pe terenul coproprietatea pârâţilor exista edificată o construcţie definitivă, iar 
autorizaţia ce se pretinde a fi nelegală priveşte executarea unor lucrări provizorii la această casă deja 
construită.  

Recurentul reclamant nu face dovada că aceste construcţii, edificate în baza autorizaţiei 
contestate, nu sunt de fapt provizorii. Chiar şi în aceste condiţii executarea construcţiilor cu 
nerespectarea autorizaţiei de către beneficiari constituie contravenţie, potrivit Legii nr.50/1991, şi nu 
atrage nelegalitatea actului administrativ în sensul legii contenciosului administrativ.  

Aceleaşi aspecte se reţin şi în ceea ce priveşte criticile referitoare la nelegalitatea autorizaţiei 
din prisma neachitării taxei, lipsa lucrărilor de cadastru şi a intabulării, precum şi edificarea 
construcţiilor anterior emiterii autorizaţiei. 

Legea 50/1991 nu prevede ca şi condiţii de legalitate a autorizaţiei, achitarea taxei de 
autorizare sau efectuarea lucrărilor de cadastru şi intabularea terenului, iar instanţa de contencios 
analizează legalitatea actului administrativ numai raportat la respectarea  dispoziţiilor legale aplicabile 
la emiterea actului contestat. 
 Prin urmare, în raport de aceste considerente, Curtea reţinând că, la emiterea autorizaţiei de 
construcţie, nu au fost încălcate dispoziţiile cuprinse în Legea 50/1991, iar criticile recurentului nu 
vizează nici o dispoziţie a legii, a dispus respingerea recursului ca nefondat, menţinând ca legală şi 
temeinică hotărârea Tribunalului Constanţa.  
 

63. Excepţie de nelegalitate. Respingere sesizare ca inadmisibilă. 

 
                      Art.36, art.53, art.54 – Legea nr.18/1991 privind fondul funciar 

 
Decizia civilă nr. 695/CA/20.10.2010 

Dosar nr. 223/88/2010 
 
Prin Încheierea pronunţată de Judecătoria Tulcea la data de 10.12.2009 a fost sesizat 

Tribunalul Tulcea – ca instanţă de contencios administrativ cu judecarea excepţiei de nelegalitate a 
Ordinului nr.110 din 21.03.2008 emis de Prefectul Judeţului Tulcea – excepţie invocată de reclamanta 
B.(I)M. în contradictoriu cu pârâta M.A. în cauza având ca obiect grăniţuire ce face obiectul dosarului 
nr.6206/327/2009 al Judecătoriei Tulcea, dispunându-se totodată suspendarea judecării cauzei până la 
soluţionarea excepţiei de nelegalitate. 
 Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr.223/88/2010. 
 Pârâta M.A. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca inadmisibilă a excepţiei de 
nelegalitate formulată de reclamantă, susţinând că excepţia este inadmisibilă întrucât acest ordin al 
prefectului are ca obiect atribuirea unei suprafeţe de teren, în temeiul Legii nr.18/1991, iar conform 
art.4410-11 din Legea nr.169/1997, nu instanţa de contencios administrativ este competentă să 
soluţioneze cererea prin care se contestă, inclusiv sub aspectul întinderii dreptului stabilit, valabilitatea 
unui titlu emis în aplicarea Legii nr.18/1991. 
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 A susţinut pârâta că, întrucât reclamanta a utilizat acţiunea în revendicare, acţiune aflată pe 
rolul Judecătoriei Tulcea, stabilirea întinderii dreptului de proprietate al reclamantei şi, implicit, a 
limitelor valabilităţii dreptului pârâtei M.A. urmează a se face în cadrul acţiunii principale promovate 
prin compararea titlurilor de proprietate. 
 Pe fond, s-a arătat de către pârâtă că dreptul său de proprietate a fost în mod corect stabilit, 
Ordinul prefectului fiind legal şi temeinic. 

Prin Sentinţa civilă nr.223/88/2010 Tribunalul Tulcea a admis excepţia inadmisibilităţii 
şi, în temeiul art.4410 din Legea nr.169/1997, raportat la art.5 alin.2 din Legea nr.554/2004, a 
respins sesizarea având ca obiect excepţie de nelegalitate ca inadmisibilă. 
          Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul, analizând excepţia de nelegalitate sub aspectul 
admisibilităţii acesteia, a reţinut că reclamanta B.M. a invocat excepţia de nelegalitate cu privire la 
Ordinul Prefectului judeţului Tulcea nr.110/21.03.2008 privind atribuirea suprafeţei de 477,15 mp în 
proprietatea numiţilor M.A., M.C., M.L. şi E.E.  
 S-a mai reţinut că actul atacat a fost emis în temeiul prev. art. 36 alin.2 şi 4 din Legea 
nr.18/1991 republicată privind fondul funciar. Ori, potrivit disp. art.44 indice 10 din Legea 
nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, persoana care se consideră vătămată 
în drepturile sale prin Ordinul Prefectului, pretinzând că are deja un titlu de proprietate, nu poate 
folosi decât acţiunea de drept comun (petitorie sau posesorie), în special revendicarea, îndreptată 
împotriva acestui ordin. 
 Apreciind că Ordinul Prefectului nu poate fi atacat în această procedură specială, ci pe calea 
dreptului comun, în raport de dispoziţiile mai sus menţionate, instanţa de fond a admis excepţia de 
inadmisibilitate invocată de pârâtă şi a respins sesizarea în legătură cu excepţia de nelegalitate a 
Ordinului prefectului judeţului Tulcea ca inadmisibilă.  

 Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs reclamanta B.(I)M., care a criticat 
soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală.  

 A susţinut recurenta că, deşi se invocă art.36 alin.2 şi 4 din Legea nr.18/1991, în realitate, 
constituirea dreptului de proprietate nu a avut în vedere dispoziţiile acestui articol, respectiv terenul 
atribuit pentru construirea unei case, deoarece pe acest teren nu se afla construită nicio casă. 

Se arată că, în conformitate cu art.54 din Legea nr.18/1991, împotriva ordinului prefectului 
prin care s-a refuzat atribuirea terenului în condiţiile art.36, se poate face plângere în conformitate cu 
art.53 din Legea nr.18/1991. Terţii fraudaţi printr-un act administrativ nu au deschisă o astfel de 
acţiune, ei putând să se adreseze numai în conformitate cu dispoziţiile legii ce reglementează 
contenciosul administrativ, pe cele două căi, prin plângere sau pe calea excepţiei de nelegalitate, aşa 
cum a procedat reclamanta. 

În opinia recurentei, instanţa de contencios trebuia să judece excepţia de nelegalitate în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004.  

Intimata pârâtă, prin apărător, a solicitat respingerea recursului ca nefondat, reluând apărările 
formulate în faţa primei instanţe.  

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare. 

Astfel, reclamanta a invocat excepţia de nelegalitate a Ordinului Prefectului judeţului Tulcea 
nr.110/21.03.2008 privind atribuirea suprafeţei de 477,15 mp în proprietatea numiţilor M.A., M.C., 
M.L. şi E.E.  
          Potrivit art.36 alin.6 din Legea nr.18/1991, „Atribuirea în proprietate a terenurilor 
prevăzute de alin.2 - 5 se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe 
baza verificării situaţiei juridice a terenurilor.” 
            De asemenea, potrivit art.54 din Legea nr.18/1991, „(1) Dispoziţiile art.53 alin.1 se aplică şi în 
cazul în care plângerea este îndreptată împotriva ordinului prefectului sau oricărui act 
administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de 
atribuire a terenului, în condiţiile prevăzute în cap. III. 
    (2) Dispoziţiile art.53 alin.2 rămân aplicabile.”, iar art.53 stabileşte că „(1) Hotărârile comisiei 
judeţene asupra contestaţiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenului, conform dispoziţiilor cuprinse în cap. II, şi cele asupra măsurilor 
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stabilite de comisiile locale se comunică celor interesaţi prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire. 
    (2) Împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază 
teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.” 
           Totodată, art.III din Legea nr.169/1997 stabileşte că actele emise cu încălcarea prevederilor 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare sunt lovite de nulitate 
absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic. 
           Prin urmare, atât plângerile îndreptate împotriva refuzului de atribuire a terenului în temeiul 
Legii nr.18/1991, cât şi acţiunile ce vizează constatarea nulităţii actelor emise în temeiul acestei legi, 
cu încălcarea dispoziţiilor legale, sunt calificate de legiuitor ca fiind acţiuni civile, fiind date în 
competenţa instanţei de drept comun de drept civil, care este judecătoria. 
           Chiar dacă ordinul în discuţie este emis de o autoritate administrativă – Prefectul judeţului 
Tulcea – el nu intră sub incidenţa Legii nr.554/2004, deoarece, în temeiul art.5 alin.2 din această lege, 
„Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau 
desfiinţarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară.”  
          Ori, dacă partea nu are la dispoziţie calea acţiunii directe în contenciosul administrativ, atunci 
ea nu poate să supună actul respectiv controlului de legalitate al aceleiaşi instanţe nici pe calea 
excepţiei de nelegalitate. 
           Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 
 

64. Excepţie de nelegalitate a hotărârii autorităţii publice invocată în cadrul plângerii 
contravenţionale. 

 
 Art.6,  – Legea nr.52/2003 privind procedura de elaborare a actelor normative 

 Art.16 – Legea nr.13/2007 
 

Decizia civilă nr. 696/CA/20.10.2010 
Dosar nr. 1270/256/2010 

 
Prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 12.05.2010 de Judecătoria Medgidia în dosar 

nr.1270/256/2010 a fost sesizat Tribunalul Constanţa - Secţia comercială, de contencios-administrativ 
şi fiscal cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate a Hotărârii Consiliului judeţean Constanţa 
nr.223/2008, excepţie invocată de către E.D.D. SA în contradictoriu cu organul constatator Consiliul 
Judeţean Constanţa, în cadrul plângerii contravenţionale formulate împotriva procesului-verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiei nr.0002062/05.02.2010 .  
 Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia comercială, de contencios-
administrativ şi fiscal sub nr.1270/256/2010 .  

S-au invocat de către reclamantă următoarele motive de nelegalitate a H.C.J. Constanţa 
nr.223/2008: neconcordanţa dispoziţiilor H.C.J. Constanţa nr.223/2008 cu dispoziţiile Legii 
nr.13/2007 care prevăd clar scutirea reclamantei, titular al licenţei de distribuţie a energiei electrice 
acordate în temeiul Legii nr.13/2007, de la plata de taxe instituite de autorităţi publice centrale şi 
locale, scutire recunoscută în mod expres de către intimatul Consiliul Judeţean Constanţa în cuprinsul 
întâmpinării formulate de către acesta din urmă într-un alt demers judiciar.  
 Intimatul Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de emitent al actului, nu a formulat 
întâmpinare faţă de excepţia de nelegalitate invocată. În conformitate însă cu disp. art.13 din Legea 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, a depus la dosarul cauzei H.C.J. Constanţa nr.223/2008 
privind completarea H.C.J. Constanţa nr.5/2007 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale 
pentru anul 2007 şi documentaţia care stă la baza emiterii acesteia. 

Prin Sentinţa civilă nr.901/04.08.2010 Tribunalul Constanţa a respins excepţia de nelegalitate a 
H.C.J. Constanţa nr.223/2008,ca nefondată. 
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Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că prin H.C.J. Constanţa nr.223/13 
august 2008 se completează H.C.J. Constanţa nr.5/2007 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe 
speciale pentru anul 2007 cu art.41-44, care, în esenţă, prevăd următoarele :  

- se instituie taxa de utilizare a drumurilor judeţene, precum şi modalitatea de aplicare a 
acesteia, în sensul că taxa de utilizare a drumurilor judeţene se instituie în temeiul art.282 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este fundamentată pe 
necesitatea asigurării siguranţei în trafic pe reţeaua de drumuri judeţene aflate în proprietatea 
Judeţului Constanţa, şi este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a 
Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, în calitate de administrator, în scopul prevenirii 
evenimentelor rutiere datorate stării drumurilor judeţene şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, 
bunurilor şi mediului;  

- taxa este datorată de persoanele fizice şi juridice care deţin/utilizează autovehicule de 
transport marfă şi persoane, pentru utilizarea reţelei de drumuri judeţene, grupate după capacitatea 
portantă;  

- taxa se stabileşte în funcţie de masa totală maximă autorizată, pentru autovehicule destinate 
transportului de marfă, şi în funcţie de capacitatea autovehiculului, pentru autovehicule destinate 
transportului de persoane ;  

- în vederea controlului traficului, taxării şi obţinerii autorizaţiilor zilnice se amplasează puncte 
permanente în 17 locaţii pe drumurile judeţene aflate în proprietatea Judeţului Constanţa, cu 
posibilitatea achiziţionării şi a unor autorizaţii lunare/anuale şi a plăţii taxei în numerar la punctele 
de încasare autorizate cât şi prin ordin de plată în contul Consiliului Judeţean Constanţa ;  

- sustragerea de la plata taxei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă 
între 1500 lei şi 2500 lei;  

- contravaloarea taxei se face venit la bugetul judeţean, va fi utilizată pentru acoperirea 
cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, în 
calitate de administrator al drumurilor judeţene, în scopul asigurării desfăşurării în condiţii de 
siguranţă a circulaţiei pe drumurile judeţene ;  

- taxa de utilizare a drumurilor judeţene se colectează într-un cont distinct, deschis în afara 
bugetului judeţean, şi va fi utilizată în scopul pentru care a fost instituită, iar sumele rămase 
neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor cu aceeaşi destinaţie .  

- se aprobă Regulamentul de adoptare a taxei de utilizare a drumurilor judeţene prevăzut în 
anexa 1 (anexa 4e) modelul cererii tip pentru obţinerea autorizaţiei de circulaţie prevăzut în anexa 2 
(anexa 4f), precum şi modelele autorizaţiilor de circulaţie prevăzute în anexa 3 (anexa 4g), anexele 1-
3 făcând parte integrantă din H.C.J. Constanţa nr.223/2008 .  
 În cuprinsul H.C.J. Constanţa nr.223/2008 nu este prevăzută nici o scutire, reducere sau altă 
facilitate la plata taxei de utilizare a drumurilor judeţene.  
 Potrivit art.16 alin.12 din Legea nr.13/2007 a energiei electrice: Titularii de autorizaţii şi 
licenţe, beneficiari ai drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţii publice sau private a 
statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, sunt scutiţi de plata de taxe, impozite şi alte obligaţii 
de plată, instituite de autorităţile publice centrale şi locale. 
 Rezultă în aparenţă, instanţa de contencios administrativ nefiind chemată a se pronunţa asupra 
acestui aspect, că reclamanta, în calitatea reclamată de titular al licenţei de distribuţie a energiei 
electrice, ar fi scutită de la plata taxelor, impozitelor şi altor obligaţii de plată, instituite de autorităţile 
publice centrale şi locale, inclusiv a taxei instituite prin H.C.J. Constanţa nr.223/2008.  
  Această împrejurare nu este însă de natură a conduce la nelegalitatea H.C.J. Constanţa 
nr.223/2008, ci chestiune ce ţine de soluţionare plângerii contravenţionale.  

Ceea ce invocă reclamanta este o problemă de aplicare a legii - lato sensu, instanţa investită cu 
soluţionarea plângerii contravenţionale fiind cea chemată să stabilească dacă reclamanta este titulara 
licenţei de distribuţie a energiei electrice, dacă beneficiază de scutirea de la plata oricărei taxe locale, 
conform art.16 alin.12 din Legea nr.13/2007, şi dacă, în ipoteza existenţei acestei scutiri, poate 
subzista răspunderea contravenţională ca urmare a neplăţii taxei instituite de H.C.J. Constanţa 
nr.223/2008 .  
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 Instanţa investită cu soluţionarea plângerii contravenţionale urmează a avea în vedere 
dispoziţiile art.79 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative. 
  Împrejurarea însă că în cuprinsul H.C.J. Constanţa nr.223/2008 nu sunt prevăzute toate 
scutirile, reducerile sau orice facilităţi de care categorii determinate de persoane fizice/juridice 
beneficiază în temeiul unor legi sau alte acte de nivel superior este, aşa cum s-a arătat, o chestiune de 
aplicare a legii, prin aplicarea criteriilor de ierarhizare a actelor normative.  

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs recurenta reclamantă E.D.D. 
SA, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive: 

HCJC nr. 223/2008 prevede in mod expres si limitativ categoriile de autovehicule exceptate de 
la plata taxei: "Sunt exceptate de la plata taxei autovehiculele care aparţin instituţiilor care 
efectuează servicii publice de urgenţă, precum si ale administratorului drumurilor judeţene", fără a 
include in mod expres in aceasta enumerare si autovehiculele utilizate de societatea noastră, titulara 
licenţei de distribuţie in zona, care prestează un serviciu de utilitate publica conform legii. 

In ceea ce priveşte motivarea instanţei in sensul ca o eventuală neconcordanta dintre actul 
administrativ si actele normative cu o forţa juridică superioara este o "chestiune de aplicare a legii'" si 
nu un motiv de nelegalitate. consideram ca este lipsita de temei legal, întrucât controlul judecătoresc 
de legalitate a actelor administrative se exercita, de regula, pe calea contenciosului administrativ si in 
speţa nu suntem in situaţia unei excepţii de la aceasta regula. 

Instanţa, in loc sa exercite controlul judecătoresc de legalitate cu care a fost investită, se 
limitează la a indica instanţei investită cu soluţionarea plângerii contravenţionale dispoziţiile cuprinse 
in Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
respectiv art.79. conform căruia reglementările cuprinse in hotărârile consiliilor judeţene nu pot 
contraveni Constituţiei României si reglementarilor din actele normative de nivel superior. 

Excepţia de nelegalitate reprezintă o garanţie legală a drepturilor si intereselor legitime ale 
persoanelor împotriva unor acte administrative care le-ar putea dauna. In speţa, având in vedere 
necuprinderea in sfera persoanelor exceptate de la plata taxei in cuprinsul HCJC nr. 223/2008. in 
condiţiile in care excepţiile sunt prevăzute expres si limitativ, iar prin lege suntem exceptaţi de la plata 
acestei taxe, instanţa ar fi trebuit sa constate nelegalitatea acesteia si sa admită excepţia invocată. 

Raportat la dispoziţiile legale invocate, HCJC nr. 223/2008. cu toate că este un act normativ 
emis de o autoritate administrativă publică, nu a respectat niciuna din dispoziţiile legale cuprinse in 
art.6 din Legea nr. 52/2003, privind procedura de elaborare a actelor normative. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii şi care au fost încadrate în 
dispoziţiile art.304 pct.9 dar şi potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă Curtea constată că 
este nefondat pentru următoarele considerente: 

Excepţia de nelegalitate reprezintă un mijloc de apărare prin care, în cadrul unui proces în curs 
de judecată pentru alte temeiuri decât nevalabilitatea actului administrativ, una din părţi , ameninţată 
să i se aplice un act ilegal, se apără invocând acest viciu şi cere ca actul să nu fie luat în considerare la 
soluţionarea speţei. 

În cauză , prin H.C.J. Constanţa nr.223/13 august 2008 s-a completat H.C.J. Constanţa 
nr.5/2007 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale pentru anul 2007 cu art.41-44, care, prevăd 
instituirea taxei de utilizare a drumurilor judeţene, precum şi modalitatea de aplicare a acesteia, în 
sensul că taxa de utilizare a drumurilor judeţene se instituie în temeiul art.282 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este fundamentată pe necesitatea 
asigurării siguranţei în trafic pe reţeaua de drumuri judeţene aflate în proprietatea Judeţului Constanţa, 
şi este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Regiei Judeţene de 
Drumuri şi Poduri Constanţa, în calitate de administrator, în scopul prevenirii evenimentelor rutiere 
datorate stării drumurilor judeţene şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului;  

Prin art.4 1 al.5 s-au prevăzut şi excepţii de la plata taxei pentru autovehiculele care aparţin 
instituţiilor care efectuează servicii publice de urgenţă, precum si ale administratorului drumurilor 
judeţene. 

Deşi prin excepţia formulată în faţa Judecătoriei Medgidia, recurenta invocă nelegalitatea 
întregului act administrativ unilateral în realitate criticile sale vizau doar art. 4 1 al.5 având in vedere 
necuprinderea in sfera persoanelor exceptate de la plata taxei in cuprinsul HCJC nr. 223/2008, în 
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condiţiile in care excepţiile sunt prevăzute expres si limitativ, iar prin Legea nr.13/2007 este exceptată 
de la plata acestei taxe. 

Ceea ce urmăreşte recurenta prin excepţia de nelegalitate invocată este cuprinderea sa în cadrul 
excepţiilor de la plata acestei taxe, ori aşa cum în cazul excepţiei de neconstituţionalitate Curtea 
Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, 
fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului, excepţia de neconstituţionalitate 
fiind inadmisibilă, şi în cazul excepţiei de nelegalitate prin omisiune instanţa nu poate modifica sau 
completa actul administrativ. 

Această împrejurare nu este însă de natură a conduce la nelegalitatea H.C.J. Constanţa 
nr.223/2008 câtă vreme actul administrativ a fost adoptat de autoritatea competentă, în limitele 
competenţei sale, în temeiul Legii nr.571/2003, în forma specifică şi cu respectarea procedurii de 
tehnică legislativă,  ci o chestiune ce ţine de soluţionare plângerii contravenţionale.  

Împrejurarea însă că în cuprinsul H.C.J. Constanţa nr.223/2008 nu sunt prevăzute toate 
scutirile, reducerile sau orice facilităţi de care categorii determinate de persoane fizice/juridice 
beneficiază în temeiul unor legi sau alte acte de nivel superior este, aşa cum s-a arătat, o chestiune de 
aplicare a legii, prin aplicarea criteriilor de ierarhizare a actelor normative.  

Curtea apreciază legalitatea hotărârii recurate, tribunalul reţinând corect că ceea ce invocă 
reclamanta este o problemă de aplicare a legii - lato sensu, instanţa investită cu soluţionarea plângerii 
contravenţionale fiind cea chemată să stabilească dacă reclamanta este titulara licenţei de distribuţie a 
energiei electrice, dacă beneficiază de scutirea de la plata oricărei taxe locale, conform art.16 alin.12 
din Legea nr.13/2007, şi dacă, în ipoteza existenţei acestei scutiri, poate subzista răspunderea 
contravenţională ca urmare a neplăţii taxei instituite de H.C.J. Constanţa nr.223/2008 .  

Celelalte argumente expuse de recurentă prin cererea de recurs, vizând nerespectarea de către 
autoritatea deliberativă a dispoziţiile legale cuprinse in art.6 din Legea nr. 52/2003 privind procedura 
de elaborare a actelor normative, exced limitelor investirii instanţei de fond, ele fiind invocate pentru 
prima dată în recurs iar analizarea lor  ar duce la privarea parţii de un grad de jurisdicţie şi implicit la 
încălcarea principiului "non omisso medio", ceea ce este inadmisibil. 

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus Curtea reţine că hotărârea tribunalului este 
legală, criticile aduse de recurentă nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru care în 
temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 
 

65. Obligarea autorităţii publice la emiterea unui act administrativ. 

 
  Art.1 (1), art.2 (1) lit.”i”  din L.554/2004 a contenciosului administrativ 

 
 Potrivit art.1 (1) din L.554/2004 „Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori 
într-un interes legitim, 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 anularea 
actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. 
Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public”. 

Conform art.2(1) lit.”i” din lege:” refuz nejustificat de a soluţiona o cerere - exprimarea explicită, cu 
exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane; este asimilată refuzului nejustificat şi 
nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a soluţionării favorabile a cererii sau, după 
caz, a plângerii prealabile”. 
 În literatura noastră juridică s-a folosit frecvent noţiunea de „refuz nejustificat” , noţiune ce a fost 
legată de noţiunea de „exces de putere”, odată cu modificările aduse Legii nr.554/2004 prin Legea 
nr.262/2007. 
 Excesul de putere apare atunci când administraţia are dreptul de apreciere, când legea îi îngăduie să 
adopte o soluţie din mai multe posibile, fără însă ca exercitarea dreptului de apreciere să fie abuziv, în afara 
legii. 
 Cum administraţia publică urmăreşte să presteze servicii publice cât mai eficiente pentru „cei 
administraţi”, este de la sine înţeles că limitele dreptului ei de apreciere sunt date tocmai de limitele 
drepturilor cetăţenilor, prevăzute de Constituţie şi de lege. 
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 Se poate concluziona, sub aspectul celor sus-expuse, că unde începe dreptul cetăţeanului, se încheie 
dreptul de apreciere al administraţiei şi, astfel, emiterea unui act administrativ pe ideea dreptului de apreciere, 
dar cu încălcarea unui drept, reprezintă desigur, un abuz de drept, adică un exces de putere. 
 Reţinem însă că, pentru a fi vorba de un refuz nejustificat, trebuie să fim în prezenţa unei comunicări 
exprese a poziţiei autorităţii publice căreia i s-a adresat cererea, iar pe de altă parte, refuzul de a soluţiona 
favorabil cererea să se bazeze pe depăşirea limitelor dreptului de apreciere, adică pe exces de putere, 
deoarece nu orice refuz de a rezolva favorabil o cerere este un refuz nejustificat, acesta are caracter 
nejustificat numai când se întemeiază pe excesul de putere. 
 Aşadar, trebuie să subliniem ideea că orice drept al cetăţeanului sau libertate a acestuia, prevăzută de 
lege, trebuie avută în vedere cu ocazia analizării excesului de putere şi nu doar un drept sau o libertate 
fundamentală, după cum era precizat în reglementarea anterioară. 

 
Decizia civilă nr. 63/CA/28.01.2010 

 
 Reclamanta SC E.C. SA a chemat în judecată la data de 10.04.2009 pe pârâtul Primarul 
Oraşului Năvodari, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestuia la 
eliberarea autorizaţiei de construire pentru obiectivul de investiţii „C.G.D.I ”, conform cererii şi 
documentaţiei înregistrate la Primăria Oraşului Năvodari sub nr.26410 din 09.12.2008, cu cheltuieli de 
judecată. 
 În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, luând fiinţă din M.F. (cumpărător al activelor 
fostului USAS Năvodari) în anul 2004, a început să lucreze la proiectul C.G.D.I., printre activele sale 
figurând şi un depozit de deşeuri industriale – construcţie nouă, cu probe tehnologice efectuate, dar 
nefolosit. 
 În data de 10.08.2004 Primăria Năvodari a eliberat Certificatul de urbanism nr.715, pentru 
întocmirea documentaţiei privind obţinerea autorizaţiei de construire pentru realizarea obiectivului 
„G.D.I ”. 
 Deşi a obţinut toate avizele cuprinse în certificatul de urbanism din 20.12.2007, reclamantul 
solicitând în data de 09.12.2008 Primarului Oraşului Năvodari eliberarea autorizaţiei de construire 
pentru obiectivul de investiţii, în luna ianuarie 2009 pârâtul i-a comunicat înscrisul 26410/15.01.2009, 
prin care îl înştiinţează că respinge cererea privind eliberarea autorizaţiei de construire, cu motivaţia 
existenţei Hotărârii C.L Năvodari nr.37/24.02.2005 prin care se interzice amplasarea pe teritoriul 
oraşului Năvodari a unui depozit pentru depunerea deşeurilor industriale de orice fel. 
 Ori, din lecturarea HCL Năvodari nr.37/24.02.2005 rezultă că „se interzice amplasarea pe 
teritoriul oraşului Năvodari a unui depozit pentru depunerea deşeurilor industriale toxice”, deci fără 
nici un dubiu pârâtul încalcă flagrant HCL 37/2005, reclamanta solicitând autorizaţia de construcţie 
pentru „centru de gospodărire deşeuri industriale”. 
 Cum autorizaţia de construire se emite potrivit art.7 alin.1 din L.50/1991 R., pe baza 
documentaţiei depusă la autorităţile prevăzute la art.4 – Primarul Oraşului Năvodari şi cum 
reclamantul a depus odată cu cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire întreaga documentaţie 
cerută de lege, conform art.7 alin.9 din L.50/1991 se impunea a fi emisă, autorizaţia fiind impusă de 
lege în sensul că, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în lege, autoritatea administraţiei publice 
locale are obligaţia să o elibereze, neputând aprecia asupra oportunităţii acesteia. 
 Astfel, reclamantul făcând dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de L. 50/1991 privind 
emiterea autorizaţiei de construire, refuzul Primarului Oraşului Năvodari de a emite acest act 
administrativ reprezintă o exercitare asupra unui drept de apreciere pe care legea nu îl recunoaşte şi 
procedând în acest fel, pârâtul a acţionat cu exces de putere, în sensul dispoziţiilor art.2 alin.1 lit.”m” 
din L.554/2004. 
 Prin Sentinţa civilă nr.759/12.08.2009, Tribunalul Constanţa a admis cererea reclamantei 
şi a obligat pârâtul Primarul oraşului Năvodari la emiterea autorizaţiei de construire solicitate prin 
cererea nr.26410/09.12.2008 pentru obiectivul de investiţii C.G.D.I , beneficiar SC E.C SA, 
obligându-l şi la plata sumei de 5.954,30 lei reprezentând cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut în esenţă că, la data de 09.12.2008, s-
a solicitat de către SC E.C. SA eliberarea autorizaţiei de construire pentru obiectivul de investiţii 
„C.G.D.I.”, fiind depusă în acest sens întreaga documentaţie impusă prin certificatul de urbanism nr. 
718 din 20.12.2007.  
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Potrivit art.7 alin. 1 şi 9 din Legea nr.50/1991, autorizaţia de construire se emite pentru 
executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile 
de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu condiţia 
îndeplinirii  cumulative a  condiţiilor  cerute prin legea cadru.  
            Prin adresa nr.26410/15.01.2009 se comunică de către Primarul Oraşului Năvodari respingerea 
cererii de eliberare a autorizaţiei de construire, motivat de faptul că prin Hotărârea C.L Năvodari 
nr.37/24.02.2005 se interzice amplasarea pe teritoriul oraşului Năvodari a unui depozit pentru 
depunerea deşeurilor industriale de orice fel.   

Potrivit art. 432 din Legea nr. 50/1991 :  
(1) Orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 

interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru 
a ataca autorizaţia de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, după caz, emise de autoritatea administraţiei publice locale competentă 
pentru investiţiile prevăzute la art. 431 alin. (1).  
    (2) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, în termen de 30 
de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a autorizaţiei de construire sau a actului de 
respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, după caz, persoanele 
prevăzute la alin. (1) vor solicita autorităţii administraţiei publice locale emitente revocarea actului, 
în tot sau în parte, dacă acesta nu a produs efecte juridice.  
 Din Hotărârea C.L Năvodari nr.37/24.02.2005, invocată drept temei al respingerii cererii de 
eliberarea a autorizaţie de construire,  rezultă însă că se interzice amplasarea pe teritoriul oraşului 
Năvodari a unui depozit pentru depunerea deşeurilor industriale nu  de orice fel ci, a deşeurilor 
industriale toxice. 
 Hotărârea C.L Năvodari nr.37/24.02.2005 nu defineşte însă deşeul industrial toxic, iar potrivit 
art.4 din H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor depozitele se clasifică în funcţie de natura 
deşeurilor depozitate, astfel:  a) depozite pentru deşeuri periculoase;  b) depozite pentru deşeuri 
nepericuloase; c) depozite pentru deşeuri inerte. 
 De asemenea, potrivit art. 2 pct. 21 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului sunt 
definite deşeurile periculoase, şi nu toxice, ca fiind acele deşeuri încadrate generic, conform legislaţiei 
specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un 
constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase, iar potrivit art.2 pct. 69 sunt  
substanţe prioritar periculoase substanţele sau grupurile de substanţe care sunt toxice, persistente şi 
care tind să bio - acumuleze şi alte substanţe sau grupe de substanţe care creează un nivel similar de 
risc, conform legislaţiei specifice din domeniul apelor; 
 O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deşeurilor defineşte de asemenea în Anexa 2  lit. e 
deşeurile  industriale ca fiind - deşeurile de producţie ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr.2 
la H.G nr. 856/2002, iar la lit.f deşeurile periculoase ca fiind deşeurile menţionate la art.181 alin.(1), 
care se încadrează la categoriile sau tipurile generice de deşeuri periculoase, prezentate în anexa nr. I 
C, şi constituenţii acestor deşeuri, prezentaţi în anexa nr. I D, constituenţi care fac ca aceste deşeuri să 
fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre proprietăţile descrise în anexa nr. I E.  
 Potrivit Anexei nr.1 E, sunt toxice, deci periculoase, acele deşeuri care conţin substanţe şi 
preparate care, dacă sunt inhalate sau dacă penetrează pielea, pot provoca vătămări serioase, acute sau 
cronice ale sănătăţii şi chiar moartea.  
 Din Acordul de mediu nr.3 din 15.08.2008, emis de A.N.P.M, nu rezultă că în viitorul C.G.D.I 
se vor depozita deşeuri industriale periculoase toxice, deşeurile enumerate în avizul de mediu nefiind 
nici măcar periculoase, conform  H.G. nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru 
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.  
 Astfel, respingerea cererii de eliberare a autorizaţiei de construire pe considerentul că, prin 
Hotărârea C.L. Năvodari nr.37/24.02.2005, se interzice amplasarea pe teritoriul oraşului Năvodari a 
unui depozit pentru depunerea deşeurilor industriale de orice fel este nelegală, pentru că H.C.L. 
nr.37/2005 nu prevede o astfel de interdicţie, iar obiectivul a cărei autorizare se cere nu este unul de 
depozitare a deşeurilor periculoase toxice, interzis prin H.C.L.37/2005, instanţa admiţând cererea de 
chemare în judecată şi obligând pârâtul la emiterea autorizaţiei de construire.  
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 S-a mai reţinut de instanţa de judecată că nu va lua în considerare H.C.L. Năvodari 
nr.36/27.02.2009, prin care se modifică H.C.L. Năvodari nr. 37 din  24.02.2005, prin interzicerea de 
plano a amplasării deşeurilor de orice natură, întrucât acest act este ulterior respingerii cererii de 
eliberare a autorizaţiei de construire, legalitatea respingerii cererii fiind analizată în raport de actele 
normative şi actele administraţiei publice în vigoare la data respingerii cererii, indiferent de 
împrejurarea emiterii ulterioare şi din dispoziţia primarului, după cum rezultă din menţiunea aplicată 
pe împuternicirea avocaţială nr.35774, a unei noi hotărâri de consiliu local, în scopul de a conferi o 
aparenţă de legalitate soluţiei de respingere a cererii de eliberare a autorizaţiei de construire.  
 În temeiul art.274 Cod civil, instanţa de judecată a obligat pârâtul la plata cheltuielilor de 
judecată – onorariu avocat, taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar, efectuate de către reclamant. 
 Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul Primarul Oraşului Năvodari, solicitând 
casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea soluţionării fondului, întemeindu-l pe 
dispoziţiile art.304` Cod pr.civilă, fără a indica motivele de casare sau modificare ale acesteia, 
exprimându-se comentarii asupra conţinutului avizului de mediu nr.3/15.08.2008, emis de A.N.P.M.  
 În recurs se arată că, în raport de acţiunea  reclamantei, prin care se solicită obligarea 
Primarului Oraşului Năvodari a emite autorizaţia de construcţie pentru obiectivul de investiţii 
„C.G.D.I.”, în acest sens, există o HCL Năvodari nr.37/24.02.2005 care interzice amplasarea pe raza 
oraşului Năvodari a depozitelor de deşeuri toxice. 
 Instanţa de fond a reţinut că „potrivit acestei hotărâri, pe raza oraşului Năvodari nu se pot 
depozita deşeuri industriale periculoase, iar obiectivul pentru a cărui autorizare se cere nu este unul 
de depozitare a deşeurilor periculoase toxice, toate acestea conform Acordului de Mediu nr.3 din 
18.05.2008, emis de Agenţia Naţională pentru protecţia Mediului şi că în viitorul C.G.D.I nu se vor 
depozita deşeuri industriale periculoase toxice, deşeurile enumerate în avizul de mediu nefiind nici 
măcar periculoase”. 
 Conform Acordului de Mediu nr.3/15.08.2008 emis de A.N.P.M., realizarea investiţiei în 
cauză prevede printre altele montarea instalaţiei de inertizare, montarea instalaţiei tratare-fizico-
chimică, scopul instalaţiei de inertizare fiind conform avizului de mediu: inertizarea deşeurilor solide 
şi semisolide periculoase, utilizând reactivi şi aditivi corespunzător în vederea transformării în deşeuri 
nepericuloase. 
 Procesul de inertizare presupune transformarea deşeurilor periculoase în deşeuri nepericuloase 
(o parte) şi deşeuri periculoase inertizate (pe de altă parte), acest proces de transformare cuprinzând 
atât transportul deşeurilor periculoase la C.G.D., precum şi depozitarea acestora în vederea inertizării, 
fapt ce contravine prevederilor HCL Năvodari nr.37/24.02.2005, care la art.1 prevede interzicerea 
amplasării pe teritoriul Oraşului Năvodari a unui depozit pentru depunerea deşeurilor industriale 
toxice, iar Avizul de Mediu arată clar că, la C.G.D  se vor depune deşeuri industriale periculoase în 
scopul inertizării lor. 
 Mai mult, Avizul de Mediu pune şi condiţii pentru realizarea acestui obiectiv, iar una din 
acestea este: „compartimentarea depozitului de deşeuri periculoase în 10 celule se va executa 
etapizat…”, fapt ce dovedeşte clar că, pe raza oraşului Năvodari vor staţiona deşeuri periculoase, ceea 
ce instanţa de fond a concluzionat că, „nu se vor depozita deşeuri industriale periculoase toxice, 
deşeurile enumerate în avizul de mediu nefiind nici măcar  periculoase”. 
 Se mai arată şi că, tot în Avizul de Mediu nr.3 din 15.08.2008 emis de A.N.P.M., un alt scop al 
investiţiei este cel al „tratării în instalaţia de tratare fizico-chimică a levigatului, apelor de spălare 
rezultate în cadrul centrului şi deşeurile lichide periculoase, pentru a le face compatibile utilizării lor 
în amestec cu deşeurile solide în procesul de inertizare”, ceea ce dovedeşte iar, fără tăgadă, că pe raza 
oraşului Năvodari vor exista cantităţi uriaşe de deşeuri industriale periculoase, care vor pune în pericol 
calitatea aerului expirat şi sănătatea locuitorilor acestuia. 
 Ori, HCL nr.34/2005, venită în sprijinul cetăţenilor, a avut ca şi considerent faptul că, de-a 
lungul timpului, oraşul Năvodari a fost unul din cele mai poluate oraşe ale României. 
 Se mai exprimă aprecieri privind efectele asupra locuitorilor oraşului atât în trecut, odată ce 
înfiinţarea USAS Năvodari, cât şi în prezent şi pentru viitor, a dramelor cauzate de aceste „centre de 
îmbolnăvire„ asupra sănătăţii oamenilor şi calităţii vieţii, dramelor din trecut, care cu siguranţă se vor 
perpetua datorită acestui „centru de îmbolnăvire”. 
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 Procedând la examinarea susţinerilor recurentei, Curtea a apreciat că recursul este nefondat, 
dispunând respingerea acestuia, pentru următoarele considerente, în esenţă: 
 Potrivit art.1 (1) din L.554/2004 „Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al 
său ori într-un interes legitim, 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 anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi 
repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public”, iar art.2(1) 
lit.”i” din lege prevede că: refuz nejustificat de a soluţiona o cerere - exprimarea explicită, cu exces 
de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea”. 
 În considerarea acestor dispoziţii legale, Curtea a constatat că, legal, prima instanţă, procedând 
la analizarea judicioasă şi aplicând şi alte dispoziţii legale conexe (respectiv ale L.50/1991, HG 
349/2005, OUG 195/2005, OUG 78/2000, HG 856/2002), a admis acţiunea reclamantei intimate prin 
care solicita obligarea pârâtului la emiterea autorizaţiei de construire solicitate prin cererea nr.26410/ 
09.12.1998 pentru obiectivul de investiţii C.G.F.I, deoarece: 
 Atâta timp cât persoana interesată a depus întreaga documentaţie, impusă de lege pentru 
obţinerea  autorizaţiei, parcurgând în timp toţi paşii necesari, este inadmisibil a susţine că, aceasta nu 
se poate elibera, deoarece HCL nr.37/ 24.02.2005 interzice amplasarea pe raza oraşului Năvodari a 
depozitelor de deşeuri toxice (de fapt industriale toxice), pornind de la comentariul asupra Acordului 
de Mediu nr.3 din 15.08.2008 emis de A.N.P.M., susţinerile asupra acestuia necorespunzând realităţii, 
în referire la activităţile din Centru. 
 Mai mult decât atât, recurentul, deşi avea  posibilitatea legală de a ataca toate actele 
premergătoare, cât şi Acordul de Mediu nr.3/15.08.2008 emis de singurul organ de specialitate stabilit 
de lege în acest sens, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, nu a procedat astfel, trimiterile la 
fraze din acesta, cu o interpretare proprie, chiar în referire la viitoare procese tehnologice, în recurs 
sunt lipsite de orice relevanţă. 

Reşine Curtea că, atât timp cât în cauză intimata a dovedit că obiectivul a cărei realizare o 
solicită nu este unul de depozitare a deşeurilor periculoase toxice (aceasta rezultând şi din avizul de 
mediu), invocarea HCL 37/2005, cu motivarea că prin aceasta se interzice amplasarea unui depozit de 
„deşeuri industriale de orice fel” este nelegală, pe lângă faptul că nu corespunde realităţii, deoarece 
prin HCL 37/2005 se interzice depunerea de deşeuri industriale toxice. 
 În ce priveşte susţinerea referitoare la impactul dramatic asupra mediului şi stării de sănătate a 
locuitorilor oraşului Năvodari, nimic nu-l împiedică pe recurent şi nu numai, ca la cea mai mică 
încălcare a normelor de securitate a acestora să sesizeze organele legale pentru încetarea acţiunilor 
vătămătoare. 
 Pentru aceste considerente constatând că toate criticile aduse hotărârii recurate sunt nefondate, 
Curtea, în aplicarea art.312 al.1 Cod pr.civilă, a dispus respingerea recursului, ca atare. 
 

66. Obligare autoritate publică la eliberare act administrativ – autorizaţie de construcţie. 

 
  Art.2 al.1 lit.”h”, art.8 al.1 – Legea nr.554/2004 

  Art.7 al.1 – Legea nr.50/1991 rep. 
  Art.28 al.1, art.3 lit.”a” – Norme metodologice de aplicare a Lg.50/1991 

 
Decizia civilă nr. 467/CA/05.07.2010 

Dosar nr. 5869/118/2009 
 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia contencios administrativ şi înregistrată 

sub nr.5869/118/10.06.2009 reclamanta SC „O.V.O N.I. LTD”,  invocând dispoziţiile art.8 alin.(1) 
din Legea nr.554/2004, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea 
pârâtului PRIMARUL MUNICIPIULUI MANGALIA să elibereze autorizaţia de construire pentru 
imobilul „cazare sezonieră personal”, în regim de înălţime parter. 

Totodată, s-a solicitat sancţionarea pârâtului cu amendă pentru fiecare zi întârziere până la 
eliberarea acestei autorizaţii. 
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Motivând acţiunea, reclamanta a învederat în esenţă că, la 28.03.2008, în baza cererii adresate 
PRIMARULUI MUNICIPIULUI MANGALIA şi a unui Plan Urbanistic de Detaliu, aprobat prin 
HCLM nr.32/15.02.2008, i-a fost eliberat certificatul de urbanism, în baza căruia a procedat la 
întocmirea documentaţiei tehnice şi la obţinerea avizelor solicitate. 

A susţinut reclamanta că, la cererea depusă la Primăria Municipiului Mangalia în data de 
25.09.2008 a anexat documentaţia solicitată, pe care ulterior a completat-o, depunând şi avizul „R” 
SA, devizul de lucrări şi dovada de luare în evidenţă la Ordinul Arhitecţilor. 

 Conformându-se şi adresei din 04.02.2009, prin care i se solicita un ultim document necesar 
pentru ca dosarul să fie complet, respectiv „Raportul de descărcare de sarcina arheologică”, pe care l-a 
depus la 31.03.2009, a susţinut reclamanta că, era îndreptăţită la eliberarea autorizaţiei de construire în 
cel mult 30 de zile de la data la care a depus şi ultimele documente solicitate de Primărie. 

A opinat reclamanta că, în cauză este vorba de un exces de putere din partea PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI MANGALIA care îi încalcă un drept recunoscut de lege, respectiv acela de a-i 
elibera autorizaţia de construire pentru imobilul propus a fi edificat, ale cărui condiţii de amplasare, 
dimensionare, conformare şi servire edilitară sunt cuprinse în Planul Urbanistic de Detaliu aprobat 
prin HCLM nr.32 din 15.02.2008. 

A pretins reclamanta că, spre a evita declanşarea litigiului, s-a adresat serviciului de 
specialitate al Primăriei Municipiului Mangalia, ai cărui funcţionari i-au înmânat autorizaţia 
completată, semnată de arhitectul şef şi secretarul municipiului, însă nesemnată de primar. S-a 
solicitat faţă de cele învederate, ca abuzul de putere al pârâtului să fie sancţionat cu amendă pentru 
fiecare zi întârziere până la eliberarea autorizaţiei. 

Pârâtul nu a depus întâmpinare spre a-şi preciza poziţia procesuală faţă de pretenţiile 
reclamantei, nu a formulat cereri în apărare. 

În considerarea art.13 din Legea nr.554/2004, instanţa de fond a solicitat pârâtului să depună 
la dosarul cauzei documentaţia aferentă cererii formulată de reclamant, înregistrată la Primăria 
Municipiului Mangalia sub nr.55152 din  28.09.2008. 

Prin concluziile orale expuse de reprezentantul convenţional al pârâtului cu ocazia acordării 
cuvântului, în fond, pentru dezbateri, s-a solicitat respingerea acţiunii, considerentele pentru soluţia 
preconizată urmând a fi prezentate prin notele de concluzii scrise, care însă nu au mai fost depuse la 
dosarul cauzei, deşi a fost amânată pronunţarea, la solicitarea sa. 

Prin Sentinţa civilă nr.91/05.02.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa, s-a admis în 
parte acţiunea formulată de reclamanta SC O.N.I. LTD SRL, obligând pârâtul PRIMARUL 
MUNICIPIULUI MANGALIA să elibereze reclamantei autorizaţia de construcţie pentru imobilul 
situat în staţiunea Neptun, construcţie „Cazare sezonieră personal” - „P” conform PUD aprobat prin 
HCL 32/15.02.2008. 

Prin aceeaşi hotărâre, s-a respins cererea privind sancţionarea PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI MANGALIA cu amendă pentru fiecare zi de întârziere în eliberarea autorizaţiei şi s-
a dispus obligarea pârâtului la plata către reclamantă a sumei de 1808,6 lei – cheltuieli de judecată . 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă că, la 25.09.2008, SC 
„O.N.I.” SRL s-a adresat PRIMARULUI MUNICIPIULUI MANGALIA solicitând, prin cererea 
înregistrată sub nr.55152/2008, eliberarea autorizaţiei de construire pentru imobilul proiectat în regim 
de înălţime parter, ce urma a fi edificat asupra terenului situat în Mangalia, Staţiunea Neptun. 

Imobilul pentru a cărui edificare s-a solicitat eliberarea autorizaţiei, urma a fi construit asupra 
terenului proprietatea SC O.I., dobândit prin actul de vânzare-cumpărare autentificat la BNP D.D., sub 
nr.1726/2001, asupra căruia - potrivit declaraţiei pe proprie răspundere a reprezentantului legal al 
societăţii -, nu se purta nici un litigiu. 

Formalităţile procedurale anterioare emiterii autorizaţiei de construire fuseseră săvârşite, prin 
emiterea certificatului de urbanism nr.214/28.03.2008, în cuprinsul căruia se menţiona regimul juridic, 
economic şi tehnic al imobilului.  

Cu adresele din 20.10.2008, respectiv din 04.02.2009, Primăria Municipiului Mangalia a 
comunicat reclamantei necesitatea completării documentaţiei. 

S-a dat curs acestei solicitări din 20.10.2008, fiind depuse la Primăria Municipiului Mangalia, 
actele solicitate, respectiv: avizarea favorabilă din partea R. SA, dovada de luare în evidenţă la 
Ordinul Arhitecţilor din România şi devizul de lucrări . 
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În egală măsură a fost dovedită descărcarea de sarcină arheologică, prin depunerea raportului 
de supraveghere preventivă şi a autorizaţiei emise de Muzeul de Arheologie „C” Mangalia, fiind astfel 
suplinită cerinţa comunicată cu adresa din 4.02.2009. 

În condiţiile date, reţine instanţa că procedura autorizării construcţiilor, în consacrarea dată de 
Legea nr.50/1991 R, cu modificările şi completările ulterioare, obligă autoritatea administraţiei 
publice locale competentă să elibereze autorizaţia în termen de cel mult 30 de zile de la data 
înregistrării cererii. 

Pentru situaţia depunerii unei documentaţii incomplete, termenul de 30 de zile curge de la data 
completării documentaţiei. 

Prin cererea înregistrată sub nr.53386/31.03.2009, reclamanta a solicitat Primarului 
Municipiului Mangalia eliberarea autorizaţiei de construire, învederând că, este completă 
documentaţia, iar taxele aferente eliberării autorizaţiei au fost achitate, conform legii, dar nu s-a dat 
curs acestei cereri, nu s-a justificat refuzul de eliberare a autorizaţiei de construire. 

După investirea instanţei la 10.06.2009, pârâtul a răspuns reclamantei cu adresa 
nr.69981/24.07.2009, justificând imposibilitatea de eliberare a autorizaţiei de construcţie, sub motiv 
că, se află pe rolul instanţei, spre competentă soluţionarea dosarul nr.5869/118/2009. 

Se arată că, analiza probaţiunii administrate în cauză a relevat că, în speţă, instanţa se află în 
situaţia examinării refuzului nejustificat al pârâtului de eliberarea autorizaţiei de construcţie solicitată 
de reclamantă şi implicit, al nesocotirii dreptului recunoscut de lege al acesteia. 

Aşa fiind, reţine instanţa că unul din principalele obiective ale activităţii de urbanism, în 
reglementarea Legii nr.350/2001, îl constituie asigurarea calităţii cadrului construit, iar regulile în 
materia construcţiilor sunt prevăzute prin Legea nr.50/ 91, cu modificările şi completările ulterioare, 
fiind obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice, dar şi pentru autorităţile publice. 

Potrivit art.7 alin.1 din Legea 50/91 R, autorizaţia de construire se eliberează la cererea 
solicitantului, în baza unei documentaţii care trebuie să cuprindă: certificatul de urbanism, dovada 
titlului de proprietate asupra terenului, proiectul pentru autorizare, avizele şi acordurile legale 
necesare, stabilite prin certificatul de urbanism, dovada privind achitarea taxelor legale. 

Arată instanţa de fond că, din întreaga economie a legii cadru rezultă că autorizaţia de 
construire se eliberează în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a 
teritoriului, avizele şi acordurile necesare autorizării executării lucrărilor fiind cele determinate prin 
certificatul de urbanism. 

În situaţia de speţă, s-a verificat existenţa tuturor avizelor şi acordurilor necesare, astfel cum au 
fost menţionate în certificatul de urbanism nr.214 din 28.03.2008, cu atât mai mult cu cât, prin HCLM 
nr.32 din 15.03.2008 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu. 

Este adevărat, arată instanţa de fond că, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001, 
documentaţiile de urbanism – care au caracter de reglementare specifică, Planul Urbanistic General, 
Planul Urbanistic Zonal şi Planul Urbanistic de Detaliu se află în relaţie ierarhică, că un Plan 
Urbanistic de Detaliu nu poate să nu respecte prevederile esenţiale ale Planului Urbanistic Zonal.  

În egală măsură, dacă nu sunt acceptate modificări majore, un Plan Urbanistic de Detaliu poate 
cuprinde ajustări sau derogări minore de la Planul Urbanistic Zonal, situaţie de fapt urmare căreia 
reţine instanţa de fond că, susţinerile reprezentantului convenţional al pârâtului, potrivit cu care ar 
exista unele neconcordanţe între Planul Urbanistic de Detaliu şi Planul Urbanistic Zonal, au rămas la 
stadiu de simple afirmaţii, nefiind susţinute probator. 

De altfel, precizează instanţa de fond, s-a observat că pârâtul - Primarul Municipiului 
Mangalia, în considerarea prevederile art.28 alin.(1) şi alin.(3) lit.”a” din Normele Metodologice de 
aplicare a Legii nr.50/91 R., a solicitat reclamantei elaborarea unui PUD (iar nu un PUZ), care a fost 
aprobat în şedinţa Consiliului Local Municipal Mangalia, din 15.03.2008, iar hotărârea fiind un act de 
autoritate, este obligatoriu de respectat, şi astfel, refuzul Primarului Municipiului Mangalia de 
eliberare a autorizaţiei de construire solicitată de reclamantă, apare ca nejustificat. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI 
MANGALIA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prev.de 
art.304 pct.9 Cod pr.civilă şi următoarea motivaţie, în esenţă: 

- greşit instanţa de fond a reţinut că atitudinea pârâtului echivalează în fapt cu un refuz de 
soluţionare a cererii de eliberare a autorizaţiei de construire în termen legal, interpretând greşit 
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înscrisurile administrate de părţi şi concluzionând că, nu există nici un fel de neconcordanţă 
între documentaţia aferentă obţinerii autorizaţiei de construire şi documentaţia aferentă PUD-
ului aprobat pentru acea zonă. 
Solicită admiterea recursului, astfel cum a fost formulat. 

 Recursul este nefondat, urmând a fi respins, în baza dispoziţiilor art.312 Cod pr.civilă, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 
 Potrivit art.2 al.1 lit.”h” din Legea nr.554/2004, modificată, „Nesoluţionarea în termen 
legal a unei cereri – faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea 
cererii, dacă prin lege nu se prevede un alt termen”, reprezintă refuz nejustificat de a soluţiona o 
cerere. 
 Cu alte cuvinte, termenul de drept comun în care trebuie soluţionată cererea petiţionarului de 
către autoritatea publică investită cu aceasta, este de 30 de zile de la momentul depunerii, iar în cazul 
în care termenele legale nu sunt respectate, petiţionarul are deschisă calea la instanţa de contencios 
administrativ pentru a se da curs cererii sale. 
 În speţă, Curtea reţine în esenţă că, prin cererea înregistrată sub nr.55151/25.09.2008, 
intimata reclamantă SC „O” N.I. SRL a solicitat recurentului PRIMARUL MUNICIPIULUI 
MANGALIA, eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru imobilul proiect în regim de înălţime parter, 
ce urma a fi edificat pe terenul proprietatea intimatei dobândit prin contractul nr.1726/2001 
autentificat la BNP DD, situat în Mangalia, Staţiunea Neptun. 
 Probatoriul administrat în cauză dovedeşte că formalităţile procedurale anterioare emiterii 
autorizaţiei de construcţie fuseseră săvârşite, prin emiterea Certificatului de urbanism 
nr.215/28.03.2008, pentru ca, ulterior, cu adresele din 20.10.2008, respectiv 04.02.2009 Primăria 
Municipiului Mangalia să fi solicitat intimatei completarea documentaţiei. 
 Urmează a se reţine că, intimata a dat curs ambelor solicitări, depunând la PRIMĂRIA 
MANGALIA, actele indicate de recurentă, respectiv: avizarea favorabilă din partea R. SA; dovada de 
luare în evidenţă la Ordinul Arhitecţilor din România; devizul de lucrări; raportul de supraveghere 
preventivă – arheologic şi autorizaţia emisă de Muzeul de Arheologie „C” Mangalia. 
 În atare situaţie, autoritatea administrativă trebuia a respecta dispoziţiile cuprinse în art.7 al.1 
din Legea nr.50/1991 R, potrivit cărora „Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de zile de 
la înregistrarea cererii, pe baza documentaţiei depusă la autorităţile prevăzute la art.4, care va 
cuprinde:  

a) certificat de urbanism; 
b) dovada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor; 
c) proiectul pentru autorizare a executării lucrărilor de construcţii; 
d) avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism; 
e) dovada privind achitarea taxelor legale”. 

Aşa se explică faptul că, după completarea documentaţiei, intimata a formulat cererea nr. 
53386/31.03.2009, solicitând recurentei eliberarea autorizaţiei de construcţie şi deoarece nu s-a dat 
curs acestei cereri, tăcerea autorităţii administrative a determinat promovarea acţiunii dedusă judecăţii. 

Legal şi temeinic instanţa de fond a reţinut în contextul dat că mijlocul juridic de bază prin 
care autorităţile publice acţionează pentru respectarea disciplinei în construcţii, îl reprezintă actul 
administrativ de autoritate, constitutiv de drepturi şi obligaţii, care este autorizaţia de construire, 
precum şi împrejurarea că, în speţă, se verifică existenţa tuturor avizelor şi acordurilor necesare, astfel 
cum au fost menţionate în certificatul de urbanism. 

Faţă de situaţia de fapt sus-expusă, Curtea apreciază că susţinerea recurentei potrivit căreia, ar 
exista neconcordanţă între Planul Urbanistic de Detaliu şi proiect, nu îşi găseşte suport legal, odată ce 
prin HCLM nr.32/15.03.2008 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu, neproducându-se dovezi în 
sensul art.1169 Cod civil, din care să rezulte că, ar exista neconcordanţe între acesta şi Planul 
Urbanistic Zonal. 

Legală şi temeinică este observaţia instanţei de fond, potrivit căreia, recurenta în considerarea 
prevederilor art.28 al.1 şi al.3 lit.”a” din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 R, 
a solicitat intimatei elaborarea unui PUD şi nicidecum a unui PUZ, care a fost aprobat în şedinţa 
Consiliului Local al Municipiului Mangalia la data de 15.03.2008, în condiţiile în care hotărârea este 
un act de autoritate obligatoriu de respectat. 
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Cum în speţă, într-adevăr, avem de a face cu neprimirea „nici unui răspuns în termenul 
prevăzut la art.2 al.1 lit.”h” , astfel cum se prevede în teza 1 a al.1 din art.8 al Legii nr.554/2004 R, 
prin „nesoluţionarea în termen” menţionată în acelaşi text de lege, Curtea apreciază că, în mod legal 
şi temeinic instanţa de fond, uzitând de dispoziţiile cuprinse în art.8, a dispus obligarea autorităţii 
recurente să elibereze intimatei autorizaţia de construire pentru imobilul sus-menţionat. 

Că situaţia de fapt este corect apreciată de instanţa de fond, rezultă şi din împrejurarea că, 
Legea nr.554/2004 modificată, a înţeles să lege noţiunea de refuz nejustificat de noţiunea de exces 
de putere, ce apare atunci când administraţia are dreptul de apreciere, când legea îi îngăduie să adopte 
o soluţie din mai multe posibile, ştiut fiind că, faţă de principiul consacrat de art.16 al.2 din 
Constituţie, nu este de conceput exercitarea dreptului de apreciere în afara legii. 

Într-un stat de drept, puterea discreţionară conferită autorităţii publice, nu poate fi privită ca o 
putere absolută şi fără limite, întrucât exercitarea dreptului de apreciere prin încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, prevăzute de Constituţie sau de lege, constituie exces de putere, conform 
dispoziţiilor art.2 din Legea contenciosului administrativ. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea dispune respingerea recursului, 
ca nefondat. 

67. Obligare autoritate publică la daune morale, urmare refuzului soluţionării notificării 
în baza Legii nr.10/2001. Competenţă materială.  

 
                                                             Art.1, art.8, art.10 – Legea nr.554/2004 

                                                             Art.25 – Legea nr.10/2001 
                                                             Art.2 lit.”d” Cod pr.civilă 

 
Decizia civilă nr. 515/CA/13.09.2010 

Dosar nr. 2821/118/2008 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa – Secţia comercială, contencios-
administrativ şi fiscal  sub nr. 2821/118  din 17.04.2008 reclamanta  W.E. a chemat în judecată pârâţii: 
PRIMARUL ORAŞULUI B, SECRETARUL ORAŞULUI B şi PRIMĂRIA ORAŞULUI B, solicitând 
obligarea acestora în solidar  la plata sumei de 5000 Euro calculată la valoarea cursului oficial al B.B.R., 
dar nu mai puţin de 18.100 lei, cu titlul de daune morale pentru refuzul de soluţionare a notificării 
formulate în baza Legii nr. 10/2001, şi la plata sumei de 1450 lei pentru fiecare zi de întârziere până la 
soluţionarea prin decizie/dispoziţie motivată a notificării.   

Reclamanta şi-a motivat în fapt cererea arătând că în calitate de persoană îndreptăţită a notificat 
PRIMĂRIA ORAŞULUI B, jud. Harghita, solicitând prin notificarea nr. 186 retrocedarea unui imobil 
naţionalizat abuziv, în natură sau prin echivalent bănesc, în temeiul Legii nr. 10/2001. Pârâţii refuză 
implicit să soluţioneze cererea. Cu toate că potrivit art. 25 din Legea nr. 10/2001 unitatea deţinătoare 
trebuia să soluţioneze cererea în termen de 60 de zile de la înregistrare, pârâţii refuză să răspundă la 
notificare, să invite reclamanta să-şi susţină cererea în faţa Comisiei de aplicare a legii nr. 10/2001 şi a-i 
solicita actele doveditoare ale dreptului de proprietate. Pârâţii în calitatea lor de funcţionari refuză 
soluţionarea notificării, astfel că sunt aplicabile disp. art.1 alin.1 din  Legea nr. 554/2004 .  
         Cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe disp. art.1 alin.1, art.8, art. 10 din Legea nr. 
554/2004.   

Legal citaţi, pârâţii PRIMARUL ORAŞULUI B şi SECRETARUL ORAŞULUI B  au formulat 
întâmpinare prin care au solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată.  

S-a arătat că reclamanta a solicitat în baza Legii nr. 10/2001 restituirea unei fabrici de cherestea, 
fără a depune însă acte doveditoare ale  proprietăţii şi a calităţii de moştenitor. Notificarea înaintată prin 
poştă la data de 30.11.2005 era tardivă, termenul prevăzut de legea nr. 10/2001 pentru depunerea 
notificărilor fiind 14 februarie 2001. Întrucât nu a fost posibilă identificarea imobilului, Comisia locală 
de aplicare a legii fondului funciar a solicitat reclamantei prezentarea unui extras de carte funciară. Acest 
extras nu a fost prezentat, în schimb reclamanta a contestat decizia comisiei locale, contestaţie respinsă 
prin Hotărârea nr. 16/14.11.2007 a Comisiei judeţene de stabilire a dreptului de proprietate, cu motivarea 
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că cererea formează obiectul Legii nr. 10/2001. Dosarul reclamantei nu a fost respins, urmând a fi 
rediscutat în şedinţa comisiei locale în momentul în care ar fi fost prezentat un act de proprietate din care 
să reiasă identificarea cadastrală a terenului solicitat.  

În cauză au fost administrate probele: înscrisuri: notificare nr. 186 /29.11.2005; adresele nr. 
326/28.02.2006, 3554/17.01.2007, 1233/17.01.2008 ale Oraşului B; contestaţie; extras din Hotărârea nr. 
16/14.11.2007 a Comisiei judeţene de stabilire a dreptului de proprietate; raport de expertiză tehnică, alte 
înscrisuri.  

S-au invocat din oficiu excepţiile lipsei capacităţii civile a pârâtei PRIMĂRIA ORAŞULUI B şi a 
lipsei calităţii procesuale pasive a SECRETARUL ORAŞULUI B, excepţii admise prin încheierea de 
şedinţă din data de 15.05.2009, urmând ca în temeiul art. 161 Cod proc.civ. a se anula cererea de 
chemare în judecată formulată  în contradictoriu cu pârâta Primăria Oraşului B a se respinge cererea de 
chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâtul Secretarul Oraşului B ca formulată în 
contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă, respectiv a se respinge  cererea de chemare 
în judecată formulată în contradictoriu cu pârâtul Secretarul Oraşului B ca formulată în contradictoriu cu 
o persoană fără calitate procesuală pasivă.  

Prin sentinţa civilă nr. 326/19.03.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa a fost anulată 
cererea de chemare în judecată formulată de reclamant W.E. în contradictoriu cu pârâta Primăria 
Oraşului B.  

A fost respinsă cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâtul Secretarul 
Oraşului B ca fiind  formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă.  

S-a respins cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâtul Primarul 
Oraşului B  ca nefondată.  

Pentru a pronunţa în acest sens, prima instanţă a reţinut că prin notificarea e nr. 186 /29.11.2005 
s-a solicitat de către reclamanta W.E. unităţii deţinătoare PRIMĂRIA ORAŞULUI B, în temeiul Legii nr. 
10/2001,  restituirea unor bunuri naţionalizate - teren, construcţii şi mijloace fixe, situate în oraşul 
Borsec, jud. Harghita. 

Potrivit art. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului  administrativ: Orice persoană care se 
consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, 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 anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a 
interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi 
public.  

Potrivit art. 2 lit. h  din Legea nr. 554/2004 este definit refuzul nejustificat de a solutiona o cerere 
ca fiind exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea.  

Reclamanta reclamă faptul că se află în ipoteza  refuzului nejustificat de a i se soluţiona cererea, 
respectiv notificarea formulată în baza Legii nr. 10/2001, susţinere nefondată însă întrucât pârâtul nu şi-a 
exprimat voinţa de a nu soluţiona cererea, ci, prin adresa nr. 3554/17.01.2007 solicită reclamantei 
depunerea unor înscrisuri necesare soluţionării notificării. Astfel, nu se poate reţine existenţa unui refuz 
nejustificat de soluţionare a cererii.  

De asemenea, potrivit art. 8 din Legea nr. 554/2004:  Persoana vătămată într-un drept recunoscut 
de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit 
la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), 
poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în 
parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. De asemenea, 
se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un drept sau 
interes legitim al său prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei 
cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru 
exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim .  

Potrivit art. 18 alin.1 şi 3 din Legea nr. 554/2004: 
   (1) Instanţa, soluţionând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după caz, să anuleze, în tot 
sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze 
un alt înscris sau să efectueze o anumită operaţiune administrativă.   
   (3) În cazul soluţionării cererii, instanţa va hotărî şi asupra despăgubirilor pentru daunele materiale şi 
morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru. 
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 Iar potrivit art. 19 alin.1: Când persoana vătămată a cerut anularea actului administrativ, fără a 
cere în acelaşi timp şi despăgubiri, termenul de prescripţie pentru cererea de despăgubire curge de la 
data la care acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei. 
 Rezultă din textele legale că acţiunea în despăgubiri este, în contenciosul administrativ, 
întotdeauna susbsidiară unei cereri în anularea actului administrativ sau în  obligarea  autorităţii publice 
să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită operaţiune 
administrativă.  
 Reclamanta nu se află în situaţia în care un act administrativ vătămător pentru drepturile şi 
interesele sale să fi fost anulat, şi nici în ipoteza nesoluţionării sau refuzului nejustificat de a-i fi 
soluţionată o cerere, astfel că acţiunea sa la obligarea pârâtului la plata de despăgubiri este nefondată, 
urmând a fi respinsă ca atare.  

Împotriva sentinţei civile nr. 326/19.03.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa a formulat, 
în termen legal, recurs reclamanta W.E., solicitând admiterea recursului, desfiinţarea în tot a sentinţei 
recurate şi pronunţarea unei hotărârii legale. 

Prin motivele de recurs formulate s-a susţinut  de recurentă că motivarea instanţei de fond este 
nefondată din următoarele considerente: 

Instanţa de fond analizând doar înscrisurile administrate de intimaţi reţine că notificarea 
nr.186/29.11.2005 a fost soluţionată prin Hotărârea nr. 16/14.11.2007 şi că soluţia nefavorabilă 
dispusă nu echivalează cu refuzul nejustificat de a  soluţiona o cerere, în sensul Legii nr. 554/2004.
  
 Fără a cerceta şi înscrisurile administrate de reclamantă în cauză pentru aflarea adevărului, 
instanţa de fond constată că  nefiind în ipoteza nesoluţionării sau refuzului de a-i fi soluţionată 
notificarea sau în  situaţia în care prin actul administrativ i se aduce o gravă vătămare. 
 Faptul că notificarea 186/2005 a fost soluţionată peste termenul legal de 60 de zile prevăzut de 
Legea nr. 10/2001, că intimatul nu şi-a exprimat voinţa de a nu soluţiona notificarea, şi instanţa de 
fond nu a sesizat vina intimaţilor Primarul Oraşului B şi  Secretarul Oraşului B, hotărârea  de fond 
este nelegală. 
 Cât priveşte anularea cererii formulate în contradictoriu cu Primăria oraşului B, instanţa de 
fond nu a luat act că reclamanta motivând şi indicând temeiul juridic  a arătat  că intimata este Oraşul 
B. 
 Raportat la înscrisurile şi notele de şedinţă aflate la dosar apreciază recurenta că hotărârea 
pronunţată este nefondată. 
 Curtea, examinând recursul prin prisma dispoziţiilor art. 3041 c. proc. civ., reţine 
caracterul său fondat pentru următoarele considerente: 
 Obiectul cererii de chemare în judecată l-a constitut cererea recurentei reclamante W.E. de a fi 
obligaţi primarul oraşului B, secretarul oraşului B şi Primăria oraşului B la plata sumei de 5000 euro 
cu titlul de reparaţii pentru daune morale, pentru refuzul de soluţionare a notificării adresate în baza 
Legii nr. 10/2001, precum şi la plat de 1450 lei pentru fiecare zi de întârziere până la executarea 
hotărârii pronunţate asupra daunelor solicitate. 

Temeiul juridic al cererii de chemare în judecată a fost indicat ca fiind cel regăsit în 
prevederile art. 1, alin. (1), art. 8 şi art. 10 din Legea nr. 554/2004, art. 2, lit. d c. proc. civ. 

Cererea de acordare a daunelor morale este o cerere accesorie, asupra căreia instanţa se poate 
pronunţa în măsura în care soluţionează cererea principală în sensul prevăzut de art. 18, alin.(1) din 
Legea contenciosului administrativ. 

Însă, în prezenta cauză, chiar dacă recurenta reclamantă a înţeles să-şi fundamenteze cererea pe 
dispoziţiile prevăzute în legea contenciosului administrativ,  

Curtea reţine că procedura notificării formulate de reclamantă în aplicarea dispoziţiilor Legii 
nr. 10/2001 instituie plenitudinea de competenţă asupra soluţiilor pe care le poate emite unitatea 
deţinătoare asupra acestor notificări în favoarea secţiilor civile ale tribunalelor. 

Deşi art. 25 din Legea nr. 10/2001 vorbeşte de răspunsul explicit al unităţii deţinătoare, Curtea 
constată că refuzul neîntemeiat al entităţii căreia i s-a adresat notificarea nu poate fi soluţionat decât în 
cadrul aceleiaşi competenţe speciale instituite prin actul normativ suscitat, potrivit argumentului de 
analogie folosit în interpretarea logică a acestei dispoziţii imperative prin care se stabileşte caracterul 
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civil, în competenţa de primă instanţă a tribunalelor, a cererilor principale sau accesorii rezultate din 
soluţiile date de unitatea deţinătoare notificărilor ce i-au fost adresate.  

Prin urmare, plecând de la natura civilă a litigiului privind refuzul nejustificat, în opinia 
recurentei reclamante, de a-i fi soluţionată notificarea trimisă potrivit Legii nr. 10/2001, Curtea reţine 
că şi cererea de acordare a daunelor morale pentru  prejudiciul cauzat în urma acestui refuz este de 
competenţa secţiei civile a tribunalului. 

În aceste condiţii, Curtea constată incidenţa motivului de ordine publică prevăzut de art. 304 
pct.3, fapt pentru care, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 c. proc civ va admite recursul declarat 
de recurentă asupra sentinţei civile nr. 326/19.03.2010 a Tribunalului Constanţa, va casa hotărârea 
recurată şi va trimite cauza spre rejudecare la secţia civilă a Tribunalului Constanţa, pentru a analiza 
cererea de chemare în judecată sub toate aspectele, inclusiv cel al competenţei sale teritoriale în 
prezenta cauză.   

 

68. Obligarea autorităţii publice la comunicare răspuns. Examinare categorie informaţii.  

 
  Art.2, art.12 lit.”d-e”  – Lg.nr.544/2001 privind liberul acces 

la informaţii de interes public 
  Art.51 – Legea nr.215/2001 

  Art.51, art.52, art.62 – OG nr.35/2002 
  Art.42 – Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali 

 
Decizia civilă nr. 555/CA/16.09.2010 

Dosar nr. 271/118/2010 
 

Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia contencios administrativ şi înregistrată 
sub nr.271/118/11.01.2010 reclamantul C.F. a chemat în judecată pe pârâtul ŞEFUL POSTULUI DE 
POLIŢIE M., solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună obligarea pârâtului să răspundă 
la cererea formulată la 04.12.2009, cu cheltuieli de judecată. 

Motivând acţiunea, reclamantul a învederat în esenţă că, la data de 04.12.2009, a solicitat 
pârâtului informaţii despre aspecte privitoare la unele situaţii existente în comunitatea locală şi 
deoarece nu a primit nici un răspuns în termen legal, se solicită instanţei a se dispune prin hotărâre 
emiterea unui răspuns. 
 Legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare. 
 Prin Sentinţa civilă nr.116 din 11.02.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul 
nr.271/118/2010, s-a respins acţiunea formulată de reclamantul C.F., ca nefondată, reţinându-se în 
esenţă că, reclamantul, în calitate de consilier local, a solicitat pârâtului să-i comunice dacă un atelier 
mecanic din localitate funcţionează în legalitate şi dacă autoturismul care a produs un accident la 
trecerea de cale ferată la 25.11.2009,  are dovadă de la poliţie cu cauza reală a coliziunii. 
 Pârâtul nu a răspuns solicitării reclamantului. 
 Potrivit art.60 din O.G. 35/2002 reclamantul, în calitate de consilier local putea adresa întrebări 
primarului, viceprimarului, secretarului unităţii administrativ teritoriale şi şefilor compartimentelor 
din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate cu privire la un fapt 
necunoscut sau interpelări, prin care solicită explicaţii cu privire la un fapt cunoscut. 
 În speţă, instanţa de fond a reţinut că Şeful Postului de Poliţie nu se regăseşte în disp. art.60 
din O.G. 35/2002. 
 Mai mult, cererea reclamantului, în calitate de consilier local cu privire la demersurile unei 
anchete penale, nu reprezintă o informaţie de interes public în înţelesul Legii nr.544/2001, iar refuzul 
autorităţii de a răspunde nu reprezintă un refuz nejustificat în înţelesul Legii 554/2004 în condiţiile în 
care organul de cercetare penală nu poate furniza informaţii cu privire la desfăşurarea unei anchete. 
 Art.12 lit.”d” şi lit.”e” din Legea nr.544/2001 reglementează informaţiile ce se exceptează de 
la accesul liber al cetăţenilor  
 Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul C.F., criticând-o pentru nelegalitate 
şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prev.de art.42 al.1 şi al.2 din Legea nr.393/2004 şi cu 
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motivaţia că a solicitat informaţii ce vizau probleme de interes local prin sesizare către Postul de 
poliţie Mereni, fără însă a primi şi răspuns, chiar dacă acesta se impunea urmarea calităţii sale de 
consilier local, ce-şi exercită obligaţiile prev.de art.51 al.3 din Legea nr.215/2001. 

Solicită instanţei admiterea recursului, cu consecinţa casării sentinţei recurate şi obligarea 
intimatului pârât de a răspunde sesizării recurentului. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, şi văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, 
Curtea apreciază în sensul respingerii recursului, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în 
esenţă: 
 Recurentul reclamant C.F. a chemat în judecată pe intimatul pârât ŞEFUL POSTULUI M., 
solicitând obligarea acestuia de a răspunde unei sesizări adresate Postului de poliţie la data de 
04.12.2009, prin care solicita informaţii despre aspecte privitoare la funcţionarea în localitate a unui 
atelier mecanic „în mod ilegal”. 
 Prin sesizare, recurentul învedera Şefului Postului de poliţie M. că, atelierul are angajaţi 
„muncitori la negru, fără a se tăia chitanţă la cei ce beneficiază de serviciile sale şi de asemenea în 
condiţii tehnice improprii”, fapt pentru care , se solicita persoanei îndrituite a se oferi relaţii despre 
numitul R.V. 
 Totodată, prin sesizare se făcea referire la o împrejurare de fapt, petrecută la data de 
28.11.2009, când maşina condusă de numitul L.R., subordonatul Şefului Postului de Poliţie, a 
staţionat aproximativ 2 ore la poarta sus-menţionatei persoane, folosind semnale acustice, aspect 
urmare căruia solicită recurentul a i se comunica „dacă atelierul menţionat are toate documentele în 
ordine şi dacă autoturismul care a produs accidentul la trecerea de cale ferată Ciobăniţa la 
25.11.2009 a fost condus de C.N. din Cobadin, autoturism reparat de R.” şi dacă cel din urmă „are 
dovadă de la poliţie cu cauza reală a coliziunii”, cu menţiunea că, „doreşte datele exacte pentru că 
oamenii spun că pe dovada de reparaţie stă scris cu totul altceva, lucru extrem de grav în opinia 
mea”. 
 Curtea reţine că, acţiunea adresată instanţei de fond a avut indicat ca temei legal de drept: 
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, Legea nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţii de interes public, Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Legea nr.393/2004 
privind statutul aleşilor locali. 
 Având în vedere situaţia de fapt sus-expusă, cu referire la conţinutul sesizării adresată 
intimatului pârât, Curtea apreciază în sensul faptului că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a 
reţinut că, în speţă, nu ne aflăm în faţa unei „informaţii de interes public” în înţelesul art.2 din Legea 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, potrivit căruia: „În sensul 
prezentei legi: 

a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate sau instituţie publică, precum 
şi orice regie autonomă, care utilizează resurse financiare publice şi care-şi desfăşoară 
activitatea pe teritoriul României, potrivit Constituţiei; 

b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau 
rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori 
de forma sau de modul de exprimare a informaţiei; 

c) …..” 
În mod legal şi temeinic instanţa de fond a reţinut indicând Ordonanţa nr.35/30 ianuarie 

2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale 
că, recurentul în calitatea sa de consilier local putea potrivit art.60 al.1 adresa „întrebări primarului, 
viceprimarului şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi şefilor compartimentelor din 
aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate” , cel interpelat având 
obligaţia să îi furnizeze în termen răspunsul în scris – potrivit art.61 din ordonanţă, cu menţiunea că, 
potrivit art.62 alin.1 „Consilierii pot solicita informaţii necesare exercitării mandatului” ori, în 
speţă, informaţiile solicitate nu pot fi încadrate în textele de lege sus-expuse. 

În recurs, recurentul a încercat a justifica sesizarea sa şi necesitatea comunicării unui răspuns 
pe dispoziţiile art.51 al.3 din Legea nr.215/2001, situaţie de fapt ce nu poate fi primită de instanţă, 
din cel puţin două considerente. 

Pe de o parte, nu este vorba de art.51 din lege, ci de art.52 din lege, iar la acest din urmă 
articol în al.3 se prevede că: „Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze 
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periodic întâlniri cu cetăţeni şi să acorde audienţe” ori, în speţă, chiar acordarea unor audienţe nu îl 
îndreptăţeşte pe consilierul local C.F. să solicite Postului de Poliţie M.  informaţiile sus-indicate, ce nu 
sunt informaţii de interes public în înţelesul Legii nr.544/2001. 

Astfel, potrivit art.12 al.1 din Legea nr.544/2001 „Se exceptează de la accesul liber al 
cetăţenilor, prevăzut la art.1, următoarele informaţii:  

a)… 
b)… 
c)… 
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se 

periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol, viaţa, 
integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma unei anchete efectuate sau în curs de 
desfăşurare; 

f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere 
asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces; 

g)…” 
În acelaşi sens, Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, nu-i conferă recurentului 

reclamant în calitatea sa de consilier local, dreptul la acces la orice informaţie ci, potrivit art.42 al.1 
din lege accesul la informaţii de „interes public” cu menţiunea că aceste informaţii de interes public 
se referă, potrivit art.42 al.2 la „autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, 
serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat”care sunt obligate „să asigure 
informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi 
asupra problemelor de interes local”, ori, în speţă se poate observa că, petiţia consilierul local C.F. 
reprezintă de fapt o sesizare a unor „aspecte nelegale” în opinia acestuia. 

Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate şi văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat. 

 

69. Obligare autoritate publică de a emite decizii de acordare a sumelor reprezentând 
plată naţională directă pentru culturi energetice. 

 
      Art.3, art.5, art.10 - OUG 125/2006 

      Art.3 , art.5 – Ord. nr. 549/2007 al Ministrului Agriculturii Dezvoltării Rurale 
 

Decizia civilă nr. 623/CA/29.09.2010 
Dosar nr. 12991/118/2009 

 
Prin cererea formulată la data de 26.02.2009 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub 

nr.1990/119/2009, astfel cum a fost precizată, reclamantul S.C. a solicitat obligarea pârâtelor APIA şi 
APIA - Centrul Judeţean Constanţa la emiterea deciziei de acordare a sumelor reprezentând plata 
naţională directă complementară pentru culturi energetice, pentru recolta pe anul 2007. 

Reclamantul a invocat refuzul pârâtei APIA – Centrul Judeţean Constanţa de a proceda la 
efectuarea plăţilor directe, refuz comunicat la 18.11.2008. A arătat reclamantul că din condiţia de 
agricultor exploatează o suprafaţă de 76,9 ha situată în extravilanul com. Nazarcea, jud. Constanţa, că 
a predat recolta de rapiţă pe anul 2007 (115 to) la „C” SA, cu care a perfectat contractul 
nr.255/28.06.2007, prin ale cărui clauze se stipulează în mod expres că „producţia de floarea soarelui 
şi de rapiţă rezultată va fi valorificată către producătorii de biodisel”. 

A mai susţinut reclamantul că, în termenul prevăzut de art.7 alin.(2) din OUG 125/2006, mai 
înainte de data de 15.05.2007, a depus cererea de plată la APIA - Centrul Judeţean Constanţa, anexând 
ulterior şi documentele justificative pentru acordarea plăţilor directe în cadrul schemelor de plată 
unică pentru culturile energetice, solicitare ce i-a fost respinsă pe motiv că nu rezultă utilizarea rapiţei, 
predată către colector, la obţinerea produselor energetice. 

Se apreciază de către reclamant că argumentaţia pârâtei este în dezacord cu prevederile legale 
ce reglementează materia, că cerinţa de a face dovada utilizării rapiţei de către colector/prim 
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procesator depăşeşte litera şi spiritul legii, impunând beneficiarului a interveni/a se substitui şi a avea 
cunoştinţă de raporturi juridice născute între terţi. 

În acord cu disp.art.7 alin.(1) din Legea nr.554/2004, împotriva refuzului pârâtei APIA - 
Centrul Judeţean Constanţa a formulat plângere prealabilă, adresându-se APIA- Aparatul central, la 
2.12.2008, cerere care nu a fost însă soluţionată. 

În raport de scopul prevederilor Ordinului 549/2007, de dispoziţiile art.6-7, 10 din OUG 
125/2006, reclamantul susţine că este îndreptăţit la acordarea sumelor reprezentând plata naţională 
directă complementară pentru culturi energetice în cuantum de 45 Euro/ha, pentru suprafaţa de 76, 9 
ha. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr.554/2004, Ordinul 549/2007 şi OUG 125/2006. 
Prin întâmpinare, pârâtele au invocat excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului 

Constanţa, opinând că litigiul dedus judecăţii este în fapt de natură civilă, şi anume pretenţii, şi au 
solicitat declinarea competenţei către Judecătoria de la domiciliul pârâtului, respectiv Judecătoria 
sector 2 Bucureşti. 

Pe fondul cauzei, pârâtele au solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, arătând că 
respingerea solicitării de acordare a sumelor reprezentând plata naţională directă complementară 
pentru culturi energetice pentru recolta pe anul 2007 este consecinţa modului judicios de interpretare a 
prevederilor Ordinului nr.549/2007, a dispoziţiilor OUG 125/2006, cât şi a reglementărilor 
comunitare, cu referire expresă la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea 
normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi 
stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

S-a mai susţinut că APIA - Centrul Judeţean Constanţa a analizat cererea reclamantului, care 
nu a fost considerat eligibil să beneficieze de sprijin pentru schema de plată solicitată, întrucât nu a 
prezentat contractele cerute în mod cumulativ de lege. În concret, prin art.3 din O.M.A.D.R 
nr.549/2007 s-a prevăzut în mod cumulativ încheierea de contracte succesive, care să fie prezentate la 
centrele APIA împreună cu solicitarea de acordare a sprijinului în cadrul schemei de plăţi pentru 
culturi energetice, atunci când beneficiarul nu încheie contractul direct cu producătorul de 
biocarburanţi. 

Pârâtele au arătat că reclamantul nu a încheiat un contract direct cu un producător de 
biocarburanţi şi nu s-a făcut dovada că rapiţa predată către „Cl” SA a fost utilizată pentru obţinerea 
produselor energetice, prin prezentarea unui contract subsecvent pe care colectorul să-l fi încheiat cu 
prim procesatorul sau producătorul de biocarburanţi, aşa cum cere art.88 din Regulamentul CE 
1782/2003. În atare condiţii, reclamantul nu are dreptul la obţinerea sprijinului financiar pentru culturi 
energetice şi, implicit nu le revine obligaţia de a emite decizia de acordare a plăţilor pentru culturi 
energetice.  

Prin Sentinţa civilă nr.542/15.05.2009 Tribunalul Constanţa a admis excepţia necompetentei 
materiale, declinând cauza spre soluţionare Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 

Împotriva aceste hotărâri reclamantul a formulat recurs, iar prin Decizia civilă 
nr.498/CA/05.11.2009 Curtea de Apel Constanţa a casat hotărârea atacată şi a trimis cauza spre 
competentă soluţionare către Tribunalul Constanţa. 

În motivarea deciziei, instanţa de control judiciar a statuat că – faţă de obiectul modificat al 
cererii, dispoziţiile art.1 alin.(1) din Legea nr.554/2004 coroborate cu art.2 alin.(1) din lege, ca şi art.8 
(1) şi art.2 cod procedură civilă sunt pe deplin aplicabile, competenţa de soluţionare a cererii dedusă 
judecăţii fiind stabilită în favoarea acestei instanţe. 

În fond, după casare, cauza a fost reînregistrată sub nr. 12991/118/2009. 
Prin Sentinţa civilă nr.257/11.03.2010 Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată 

acţiunea reclamantului. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că, în raport de acţiunea precizată a 

reclamantului, demersul judiciar al acestuia nu vizează obligarea pârâtei la emiterea unui răspuns 
(pozitiv/negativ) în soluţionarea unei cereri, ci emiterea unei decizii de acordare a sumelor 
reprezentând plata naţională directă pentru culturi energetice în cuantum de 45 Euro, pentru suprafaţa 
de 76, 9 ha. 
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Finalitatea, scopul urmărit de reclamant prin demersul judiciar iniţiat şi precizat nu este aceea 
de a sancţiona „tăcerea administrativă”, deşi în acţiunea introductivă vorbeşte de nesoluţionarea în 
termen legal a cererii, ci obligarea autorităţilor pârâte la emiterea actului solicitat (decizie), cu un 
anumit conţinut (acordarea sumelor reprezentând plata naţională directă pentru culturi energetice). 

Este adevărat că instanţa de judecată, dată fiind reglementarea prin Legea nr.554/2004 a unui 
contencios de plină jurisdicţie, are posibilitatea ca prin hotărâre judecătorească să dispună măsuri 
pentru recunoaşterea unor drepturi subiective, pentru repararea unei vătămări aduse persoanei lezate, 
inclusiv obligarea autorităţii la emiterea actului, dar aceasta numai dacă se constată că sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de lege. 

S-a apreciat că în mod judicios a procedat pârâta APIA - Centru Judeţean Constanţa, care nu a 
emis decizia de acordare a plăţilor, câtă vreme reclamantul nu a făcut dovada că rapiţa predată către 
colectorul C SA a fost utilizată la obţinerea produselor energetice, conform art.88 din Regulamentul 
CE nr.1782/2003, sens în care a comunicat reclamantului răspunsul, cu adresa nr.14129/18.11.2008. 

Susţinerea reclamantului că o asemenea dovadă nu se justifică, depăşind litera şi spiritul legii, 
nefiind consacrată prin art.9/2 şi art.10/3 din OUG 125/2006, a fost cenzurată. 

S-a apreciat că în cererea dedusă judecăţii, reclamantul a invocat art.10 din OUG nr.125/2006, 
preluând însă fragmentar dispoziţiile reglementării legale, raportându-se exclusiv la alin.(1). Or, în 
succesiunea reglementării legale, prin alin.(3) este consacrată condiţia de parte contractantă a 
beneficiarului plăţii într-un „contract de livrare a producţiei la un producător de biocombustibil”. 

S-a reţinut că, potrivit art.13 din actul normativ menţionat, modul de implementare, condiţiile 
specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi, se stabilesc în acord cu 
reglementările comunitare în domeniu, prin ordin al MAPDR. În considerarea acestor dispoziţii, dar şi 
a Regulamentului (CE) nr.1782/2003, a fost emis Ordinul nr. 549/2007, prin care sunt definite 
noţiunile de „producători de biocarburanţi”, „colectori”, „prim-procesori” şi sunt consacrate condiţiile 
pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii pentru a fi beneficiari ai schemei de plăţi pentru culturi 
energetice. 

Din economia dispoziţiilor Ordinului nr.549/2007, emis pentru implementarea OUG 125/2006, 
rezultă că pot beneficia de plăţile pentru culturi energetice nu doar producătorii agricoli care încheie 
direct contracte de livrare cu producătorii de biodisel, ci şi cei care fac dovada că materia primă 
ajunge la un producător de biocarburanţi, astfel cum sunt definiţi în art.3 din HG.1844/2005- act 
normativ care transpune în dreptul intern Directiva 2003/30/EC.  

O atare dovadă implică prezentarea nu doar a contractului pe care producătorul agricol, 
solicitant al sprijinului financiar pentru culturi energetice îl încheie cu un colector, ci şi contractul pe 
care acesta, la rândul său, îl încheie cu un prim procesator sau producător de biocarburanţi. 

Această concluzie se desprinde din interpretarea sistematică a prevederilor OUG nr.125/2006 
cu normele Ordinului 549/2007, cât şi din interpretarea literară şi semantică a art.3 din Ordinul 
nr.549/2007 care vorbeşte despre încheierea „unor contracte de vânzare-cumpărare”, deci impune 
pentru situaţia în care producţia nu este livrată direct producătorului de biocarburanţi a unor contracte 
succesive, care să asigure livrarea materiei prime către acesta din urmă. 

În cererea de schimbare a declaraţiei, prin completarea formularului M1, reclamantul şi-a 
motivat solicitarea prin încheierea unui „contract de prelucrare a producţiei de rapiţă în vederea 
producerii de Biodisel”. 

Reclamantul se prevalează de contractul de vânzare-cumpărare de produse agricole încheiat cu 
„C” SA care cuprinde clauzele obligatorii prescrise de art.5 alin.(1) din Ordinul 549/2007, invocând în 
egală măsură adresele ce emană de la partea contractantă în care este invocat de către colector 
termenul de 2 ani - consacrat de art.8 din Ordin, pentru valorificarea materiilor prime. 

A apreciat prima instanţă că acest termen vizează prelucrarea materiilor prime energetice de 
către prim-procesatori, deci nu profită colectorului „C” SA şi, în egală măsură, nici solicitantului de 
sprijin financiar, a cărui finalitate – în reglementarea naţională şi comunitară rezidă în obţinerea de 
produse energetice. 

Împotriva hotărârii menţionate a declarat recurs reclamantul S.C. care a criticat soluţia 
instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

A susţinut recurentul că în mod greşit instanţa de fond, analizând dispoziţiile legale invocate în 
cererea introductiva, le-a interpretat în mod restrictiv, reţinând că nu se poate susţine cu temei că 
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reclamantul este îndreptăţit la a primi plata sumelor pentru culturi energetice, respectiv că incumbă 
copârâtei APIA - structura centrală, obligaţia de plată. Conform art.6 alin.1 din OUG nr.125/2006, 
beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau 
persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, 
arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele 
asemenea.  

A mai susţinut recurentul că a satisfăcut şi cerinţele prevăzute de disp. art.7 alin.1 din OUG 
nr.125/2006. 

Conform art.10 alin.1 din OUG nr.125/2006, "Schema de plăţi directe pe suprafaţă pentru 
culturi energetice reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei 
sume unitare pe suprafaţă începând cu anul 2007, pentru culturile energetice destinate producţiei de 
biocombustibili, şi anume: rapiţă, floarea-soarelui, soia, porumb şi alte culturi energetice, conform 
legislaţiei în vigoare”. 

Art.3 din Ordinul nr.549/2007 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prevede că 
"plăţile se acordă beneficiarilor pentru suprafeţele prevăzute la art.2 (cele cultivate cu rapiţă - n.n.), ale 
căror producţii fac obiectul unor contracte de vânzare-cumpărare încheiate: între beneficiari, pe de o 
parte, şi producători de biocarburanţi, colectori sau prim-procesatori, pe de altă parte; între colectori, 
pe de o parte, şi prim-procesatori sau producători de biocarburanţi, pe de altă parte; între prim-
procesatori, pe de o parte, şi producători de biocarburanţi, pe de altă parte." 

Art.5 alin.1 din Ordinul nr.549/2007 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale arată că "În 
contractele de vânzare-cumpărare încheiate între beneficiari, pe de o parte, şi producători de 
biocarburanţi, colectori sau prim-procesatori, pe de altă parte, se vor menţiona următoarele: numele şi 
adresele părţilor la contract; durata contractului; numărul de înregistrare al beneficiarului în Registrul 
fermierilor; tipurile de materii prime şi suprafeţele cultivate pe fiecare tip de cultură; condiţii privind 
livrarea cantităţilor prevăzute de materii prime; o clauză din partea beneficiarului de a livra cantităţi 
de materii prime cel puţin egale cu producţiile naţionale de referinţă; o clauză din partea colectorului, 
prim-procesatorului sau producătorului de biocarburanţi de a utiliza materiile prime pentru obţinerea 
de biocarburanţi; numărul autorizaţiei de antrepozit fiscal de producţie produse energetice, în cazul 
producătorilor de biocarburanţi, seria şi numărul autorizaţiei de depozit a spaţiilor de depozitare 
pentru produse agricole, eliberată de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, 
respectiv a municipiului Bucureşti, în cazul colectorilor, seria şi numărul licenţei de fabricaţie, în 
cazul prim-procesatorilor”. 

Conform alin.3 "beneficiarii prezintă până la data de 31 octombrie a anului în curs acte 
doveditoare: proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte documente, din care să 
rezulte că au predat cantităţile contractate." 

Din interpretarea gramaticală a normelor susmenţionate, coroborată cu analiza art.9 ( din care 
rezultă că nu ar fi necesară depunerea cumulativă a celor două contracte în ipoteza unei prime vânzări 
către un colector/prim-procesator) şi art.10 din acelaşi act normativ, rezultă faptul că pentru a 
beneficia de aceste plăţi, solicitanţii trebuie să depună contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu 
colectorul, prim-procesatorul sau producătorul de biocarburanţi, contract ce trebuie să prevadă în mod 
expres că materiile prime vor fi utilizate pentru producţia de biocarburanţi, precum şi actele 
doveditoare ale predării cantităţilor contractate; acest contract de vânzare-cumpărare încheiat de 
beneficiar, după caz, cu colectorul/prim-procesatorul/producătorul de biocombustibil este singurul 
document ce trebuie depus conf. disp. art.3, în sensul că nu este necesar a se depune cumulativ şi un 
eventual contract încheiat între colector/prim-procesator, pe de o parte şi producătorul de 
biocarburant, de cealaltă parte. O atare cerinţă depăşeşte litera şi spiritul legii, impunând 
beneficiarului a interveni/a se substitui şi a avea cunoştinţă de raporturi juridice născute între terţi. 

Scopul acestei cerinţe este de a se garanta că materiile prime vor fi utilizate exclusiv în scopul 
producerii de biocarburanţi, condiţie pe deplin satisfăcută de inserarea în contractul de vânzare-
cumpărare încheiat de beneficiar cu colectorul/prim-procesatorul a unei clauze care să îi impună 
cumpărătorului valorificarea materiei prime, la rândul său, către producătorul de biocarburant. 

Intimaţii pârâţi, prin întâmpinare, au solicitat respingerea recursului ca nefondat, 
reluând apărările formulate în faţa primei instanţe. 
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Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
fondat. 

Astfel, reclamantul s-a adresat APIA – Centrul Judeţean Constanţa solicitând acordarea 
sprijinului financiar reprezentând plata naţională directă complementară pentru culturi energetice, 
pentru recolta de rapiţă pe anul 2007. 

Refuzul pârâtei de a emite decizia de acordare a plăţilor a fost justificat de aceasta, astfel cum 
rezultă din adresa de răspuns nr.14129/18.11.2008, prin aceea că din documentaţia depusă de 
reclamant nu rezultă utilizarea rapiţei, predată către colector, la obţinerea produselor energetice 
conform art.88 din Regulamentul CE nr.1782/2003 şi de biocarburanţi, conform definiţiei date de HG 
nr.1844/2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru 
transport. 

Documentaţia depusă cuprinde: contractul de vânzare – cumpărare de produse agricole şi de 
acordare de avansuri în bani sau natură pentru anul 2006 – 2007 nr.255/28.06.2007 încheiat între 
reclamantul S.C. şi SC C. SA Constanţa, în care se prevede cantitatea de 115 t rapiţă de pe suprafaţa 
de 76,9 ha şi în care se prevede că „producţia de floarea soarelui şi de rapiţă rezultată va fi valorificată 
către producătorii de biodiesel”, borderou de achiziţie nr.001241/28.06.2007 privind cantitatea de 
114,542 t rapiţă, notele de recepţie şi constatare diferenţe nr. 14482/27.06.2007, nr. 14476/26.06.2007 
şi nr.14479/26.06.2007; adresa nr.538/13.02.2008 emisă de SC C. SA Constanţa din care rezultă că 
reclamantul a predat cantitatea de 114,542 to rapiţă, urmând ca în momentul valorificării mărfii să fie 
furnizată dovada corespunzătoare; adresa nr.1009/24.03.2008 din care rezultă că până la data 
respectivă cantitatea de rapiţă predată nu a fost valorificată, colectorul având, potrivit art.8 din Ordinul 
Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.549/28.06.2007, la dispoziţie termenul de 2 ani pentru 
valorificarea către prim – procesatori, respectiv producători de biocarburanţi a cantităţii de produse 
energetice preluate de la beneficiar. 
             Potrivit disp. art.10 alin.3 din OUG nr.125/2006, „(3) Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul 
schemei de plată pe suprafaţă pentru culturi energetice sunt persoanele fizice şi/sau persoanele 
juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietar, arendaş, 
concesionar, asociat administrator în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatar sau altele 
asemenea, care au încheiat un contract de livrare a producţiei la un producător de biocombustibil.” 
         De asemenea, art.3 din Ordinul nr.549/2007 prevede că “Plăţile se acordă beneficiarilor pentru 
suprafeţele prevăzute la art. 2, ale căror producţii fac obiectul unor contracte de vânzare-cumpărare 
încheiate: între beneficiari, pe de o parte, şi producători de biocarburanţi, colectori sau prim-
procesatori, pe de altă parte; între colectori, pe de o parte, şi prim-procesatori sau producători de 
biocarburanţi, pe de altă parte; între prim-procesatori, pe de o parte, şi producători de 
biocarburanţi, pe de altă parte.” 
          Art.5 din acelaşi ordin stabileşte că “(1) În contractele de vânzare-cumpărare încheiate între 
beneficiari, pe de o parte, şi producători de biocarburanţi, colectori sau prim-procesatori, pe de altă 
parte, se vor menţiona următoarele: numele şi adresele părţilor la contract; durata contractului; 
numărul de înregistrare al beneficiarului în Registrul fermierilor; tipurile de materii prime şi 
suprafeţele cultivate pe fiecare tip de cultură; condiţii privind livrarea cantităţilor prevăzute de materii 
prime; o clauză din partea beneficiarului de a livra cantităţi de materii prime cel puţin egale cu 
producţiile naţionale de referinţă; o clauză din partea colectorului, prim-procesatorului sau 
producătorului de biocarburanţi de a utiliza materiile prime pentru obţinerea de biocarburanţi; 
numărul autorizaţiei de antrepozit fiscal de producţie produse energetice, în cazul producătorilor de 
biocarburanţi, seria şi numărul autorizaţiei de depozit a spaţiilor de depozitare pentru produse 
agricole, eliberată de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în cazul colectorilor, seria şi numărul licenţei de fabricaţie, în cazul prim-
procesatorilor. 
          (3) Beneficiarii prezintă până la data de 31 octombrie a anului în curs acte doveditoare: 
proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte documente, din care să rezulte că au 
predat cantităţile contractate.” 
            Din interpretarea dispoziţiilor citate rezultă că singura obligaţie a beneficiarului este de a 
dovedi că a încheiat un contract de livrare a producţiei cu un colector, prim – procesator sau 
producător de biocombustibil, contract care să cuprindă o clauză asumată de colector, prim – 
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procesator sau producător de a utiliza materiile prime pentru obţinerea de biocarburanţi, şi că a predat 
cantitatea contractată, dovadă în acest sens putând fi procesul verbal de recepţie, factura fiscală, bon 
fiscal sau alte documente.  
          Dispoziţiile legale nu impun beneficiarului obligaţia de a dovedi efectiv că producţia de rapiţă a 
fost folosită la obţinerea produselor energetice, probă aproape imposibil de făcut în termenul prevăzut 
de art.5 alin.3 din ordin, respectiv până la data de 31 octombrie a anului în curs. În condiţiile în care 
livrarea producţiei s-a făcut către un colector, mergând pe raţionamentul pârâtei, ar trebui probată nu 
numai această livrare ci şi livrările ulterioare până la producător, dar şi producerea efectivă a 
biocarburantului. Ori, procurarea unor astfel de dovezi nu s-ar putea face în condiţiile în care prim - 
procesatorii au obligaţia de a prelucra materiile prime energetice până la data de 31 iulie a celui de-al 
doilea an de după anul recoltării, deci într-un termen care depăşeşte cu mult termenul impus pentru 
depunerea documentaţiei.  
          Prin urmare, intenţia legiuitorului a fost aceea de a impune beneficiarului doar dovezi privind 
calitatea de proprietar, arendaş, concesionar, asociat administrator în cadrul asociaţiilor în 
participaţiune, locatar sau altele asemenea, dovezi privind încheierea unui contract de livrare a 
producţiei la un colector, prim – procesator sau producător de biocombustibil şi dovezi privind 
predarea efectivă a acesteia, fiind suficientă includerea în contractul de livrare încheiat cu colectorul 
a clauzei prevăzute de art.5 alin.1 din Ordinul nr.549/2007. 
           Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurent sunt întemeiate, 
urmează a admite recursul în baza art.312 alin.1 şi 304/1 Cod de procedură civilă şi a modifica în 
parte hotărârea în sensul admiterii acţiunii precizate faţă de pârâta APIA – Centru Judeţean Constanţa, 
autoritate publică abilitată să emită decizia de acordare a plăţilor. 
           Se vor menţine dispoziţiile sentinţei privind respingerea acţiunii faţă de APIA Bucureşti, având 
în vedere lipsa calităţii procesuale pasive a acesteia. 
          Văzând şi disp. art.274 Cod procedură civilă.   

 

70. Obligarea autorităţii contractante de a suporta contravaloarea unui rest de plată, 
rezultat din executarea unor lucrări, conform contract administrativ. 

 
                                                                         Art.2, art.8 – Legea nr.554/2004 

                                                                       Art.1111 – Cod civil 
 

Decizia civilă nr. 627/CA/30.09.2010 
Dosar nr. 2755/88/2008 

 
Prin cererea înregistrată sub nr.2755/88/07.11.2008 la Tribunalul Tulcea, reclamanta  S.C. „P” 

S.R.L. Tulcea a chemat în judecată pe pârâtul Liceul Teoretic „GMM” Măcin, pentru ca prin hotărârea 
ce se va pronunţa să fie obligat la plata sumei de  193.946,78 lei reprezentând rest de plată conform 
facturii nr.212 /06.05.2008. 
 În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că în baza Contractului de lucrări nr. 
6097/10.12.2007 încheiat  cu pârâtul, s-a obligat să execute lucrarea „reabilitare Liceu Teoretic GMM, 
contractul fiind un act administrativ în sensul art.2 alin.1 din Legea nr. 554/2004 
 Potrivit clauzei stipulate în art.20.4 din  contract, autoritatea contractantă avea obligaţia de a 
plăti în cel mai scurt timp lucrările executate, în baza situaţiei de lucrări prezentate de către executant, 
iar clauza 14.2 din contract prevede aplicarea unei penalităţi de 0,2 % pe zi de întârziere, în cazul 
depăşirii scadenţei cu mai mult de 28 de zile. 

 La data de 12.03. 2008 a fost prezentată autorităţii contractante (conform art.20  pct. 4 din 
contract) situaţia provizorie de lucrări, iar la data de 6.05.2008 a fost emisă factura nr.212 în valoare 
de 690.262,37 lei, acceptată la plată. 

Deoarece acest debit nu a fost plătit în termen de 28 de zile de la emiterea facturii, au fost 
calculate penalităţi de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere, conform art. 14.2 din  contract. 

Ulterior, pârâta a mai efectuat plăţi parţiale ale facturii însă acestea nu au fost suficiente pentru 
a stinge atât accesoriile cât şi debitul principal. 
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Mai arată reclamanta că prin plângerea prealabilă nr.349/1.10.2008 a solicitat pârâtei să 
plătească debitul restant, învederându-i aplicabilitatea art.1111 Cod civil, în sensul că plăţile parţiale 
se impută în primul rând asupra accesoriilor, creditorul neputând fi obligat să impute aceste plăţi cu 
prioritatea asupra debitului principal. 

Precizează reclamanta că, la data de 29.10.2008 pârâta a efectuat o plată în valoare de 100.000 
lei, însă prin adresa nr.4407/07.10.2008 aceasta a comunicat faptul că nu recunoaşte valabilitatea 
imputării plăţilor parţiale în primul rând pe accesorii, iar conform calculului anexat rezultă că, la data 
de 1.11.2008, pârâta stinsese penalităţile  rămânând un rest de plată în sumă de 193.946,78 lei, sumă 
pentru care urmează a se calcula în continuare penalităţi de întârziere până la stingerea debitului 
principal, conform clauzei 14.2 din contract. 

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 554/2004. 
În dovedire, au fost depuse la dosarul cauzei  înscrisuri. 
La data de 12 ianuarie 2009 reclamanta S.C. P. S.R.L. a depus precizări, arătând  că obiectul 

acţiunii îl constituie obligarea pârâtei la plata sumei de 193.946,78 lei reprezentând rest de plată, sumă 
derivată din factura nr. 212/6.05.2008 emisă în baza contractului de lucrări nr. 6097 din 10.12.2007. 

În ceea ce priveşte scadenţa facturi nr. 212, reclamant a arătat că în conformitate cu clauzele 
stipulate în art. 20.4 din contract, autoritatea contractantă avea obligaţia de a plăti în cel mai scurt timp 
lucrările executate; având  în vedere că factura nr. 212/6.05.2008 a fost emisă şi acceptată la plată de 
beneficiar, fără menţionarea vreunui termen de plată, a rezultat că aceasta trebuia plătită, de principiu, 
la data  emiterii. 

Apreciază reclamanta că, având în vedere prevederile clauzei 14.2 din contract, beneficiarul 
putea evita plata penalităţilor în cazul în care ar fi plătit valoarea facturii în termen de 28 de zile de la 
emitere (scadenţă) şi, având în vedere că beneficiarul nu s-a încadrat în această perioadă care i-ar fi 
adus beneficiul scutirii de la plata penalităţilor, a devenit operabilă clauza prin care autoritatea 
contractantă datorează penalităţi de 0,2% /zi de întârziere. 

Referitor la confirmarea situaţiilor de lucrări parţiale din partea achizitorului (autorităţii 
contractante), învederează reclamanta faptul că persoana atestată profesional (dirigintele de şantier) 
care îl reprezintă pe achizitor în relaţia cu subscrisa este domnul inginer M.M. (P.F.A.) în baza 
Contractului de prestări servicii nr. 6142/12.12.2007, încheiat între acesta şi pârâta, iar în executarea 
atribuţiilor prevăzute la art. 4 din contractul sus menţionat, aceasta a efectuat recepţia şi a confirmat 
lucrările parţiale efectuate. 

În dovedire a depus înscrisuri. 
La data de 12 februarie 2009 a formulat întâmpinare pârâtul Liceul Teoretic „GMM” Măcin, 

solicitând respingerea acţiunii ca nefondată. 
A arătat  că prin H.G. nr. 300/2007 a fost inclus într-un program de reabilitare a instalaţiilor 

termice sanitare, înlocuire tâmplărie, acoperiş, interioare etc., pentru care s-au acordat 400.000 lei. 
Din această sumă a fost acordată suma de 278.900 lei cu titlu de avans conform O.P. din 

21.12.2007 şi facturii fiscale de avans - procurare de materiale - nr. 143/10.12.2007. 
Pentru lucrările executate, reclamantul a înaintat pârâtului situaţii de plată si borderouri de 

realizări astfel: la 6.02.2008 în sumă de 460.066,41 lei care cuprinde şi suma de 278.900 lei plătită în 
avans, la 26.02.2008 în sumă de 250.253,33 lei iar la 12.03.2008 în sumă de 258.841,73 lei, rezultând 
un total executat de 969.161, 48 lei. 

La data de 6.05.2008 s-a emis factura nr. 212/6.05.2008, factură ce face obiectul prezentei 
cauze, în sumă de 690.262,37 lei reprezentând rest de plată, întrucât s-a avut în vedere suma de 
278.900 lei plătită în avans. 

Susţine pârâta că a achitat integral factura fiscală nr. 212/6.05.2008 potrivit   O.P. nr. 174 şi 
175/26.05.2008, O.P. nr. 367/25.09.2008, O.P. nr. 366/25.09.2008 O.P. nr. 381 şi 380 /29.09.2008 , 
O.P. nr. 419 si 418 /29.10.2008. 

În  ceea ce priveşte plata facturilor nr. 237/16.07.2008, nr.  249/1.09.2008 şi nr. 
262/30.09.2008,  emise de către reclamantă, acestea nu au fost acceptate la plată de către pârâtă, ele 
fiind restituite şi însoţite de refuzul de plată cu explicaţiile date în adresele de restituire nr. 3313 
/21.07.2008, nr. 3409/1.08.2008 4407/7.10.2008 şi nr. 4807/3.11.2008. 
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La termenul de judecată din 12 martie 2009, reclamanta a solicitat si instanţa a încuviinţat 
efectuarea unei expertize contabile care să stabilească sumele datorate de pârât reclamantei şi cu ce 
titlu, respectiv debit principal sau penalităţi. 

La data de 10 iunie 2009 reclamanta şi-a micşorat câtimea pretenţiilor la suma de 173.286,90 
lei , rezultată din raportul de expertiză contabilă,  aceasta fiind formată din  suma de 165.330,98 lei 
debit principal şi  7.955,92 lei penalităţi de întârziere. 

Prin sentinţa civilă nr. 562/05.03.2009 instanţa a respins acţiunea ca nefondată. 
S-au reţinut următoarele : 
Între părţi s-a încheiat contractul de lucrări nr. 6097/10.12.2007 prin care  reclamanta s-a 

obligat să execute pârâtei lucrarea „reabilitare Liceu Teoretic „GMM”, act administrativ în sensul art. 
2 al. 1 lit. c din Legea nr.  554/2004. 

Potrivit prevederilor art. 20.4 din contract, autoritatea contractantă avea obligaţia de a plăti în 
cel mai scurt timp lucrările executate în baza situaţiei de lucrări prezentate de către executant, iar art. 
14 pct. 2 din contract prevedea aplicarea unei penalităţi de 0,2%  pe zi de întârziere în cazul în care 
scadenţa era depăşită cu mai mult de 28 de zile. 

La data de 12.03.2008 a fost prezentată autorităţii contractante situaţia provizorie de lucrări, iar 
la data de 6.05 2008 a fost emisă factura nr. 212 în valoare de 690.262,37 le, acceptată la plată. 

Întrucât reclamanta a apreciat că plăţile efectuate de către pârâtă nu au fost suficiente pentru a 
stinge accesoriile şi debitul principal, şi, mai mult, factura ce face obiectul cauzei nu a fost achitată 
conform clauzelor contractuale în ce priveşte data scadentei, au fost calculate şi penalităţi de întârziere 
potrivit art. 14.2 din contract, penalităţi care însă au făcut obiectul altor 3 facturi respectiv facturile nr.  
237/16.07.2008, nr. 249/1.09.2008 şi nr. 262/30.09.2008, facturi care însă nu fac obiectul prezentei 
cauze. 

Prin plângerea prealabilă nr. 349/1.10 2008  reclamanta a solicitat pârâtei să plătească debitul 
restant, invocând prevederile art. 1111 Cod civil, în sensul că plăţile parţiale se impută în primul rând 
asupra accesoriilor. 

Expertiza contabilă  judiciară efectuată în cauză de expert U.I.C. a concluzionat în sensul că 
factura nr. 212/6.05.2008 a fost emisă şi acceptată la plată de către pârât fără menţionarea vreunui 
termen de plată, astfel că aceasta trebuia plătită de la data emiterii ei, dar nu mai târziu de 28 de zile 
de la emitere. 

Totodată expertul mai arată că debitul principal înscris în factura 212/6.05.2008 reprezentând 
lucrări de reabilitare este în cuantum de 690.262,37 lei, iar penalităţile calculate pentru plata cu 
întârziere de către reclamantă sunt în cuantum de 144.839,80 lei. 

Aceeaşi expertiză a mai concluzionat şi faptul că la data efectuării expertizei, pentru plata cu 
întârziere a lucrărilor executate şi care au făcut obiectul facturii nr. 212/2008, pârâta mai datorează 
reclamantei penalităţi de întârziere în sumă de 144.839,80 lei pentru lucrările de reabilitare executate 
şi facturate  cu factura nr. 212 şi plătite cu întârziere de pârâtă în perioada 7.05.2008 -29.10.2008. 

Acelaşi expert concluzionează că totalul plăţilor efectuate de pârât cu indicarea garanţiilor 
corespunzătoare contractului de lucrări nr. 6097/10.12.2007 şi facturii nr. 212/6.05.2008 , este de 
690.262,37 lei, adică valoarea integrală a facturii nr. 2122 ce face obiectul acţiunii reclamantei. 

Pentru penalităţile calculate de către reclamant pentru achitarea cu întârziere a contravalorii 
lucrărilor ce au făcut obiectul facturii nr. 212/2008, penalităţi calculate de expert la suma de 
144.839,80 lei, neînsuşită ca şi calcul de către reclamant, în care se indică o altă valoare a 
penalităţilor), au fost emise  facturile nr.  237/16.07.2008, nr. 249/1.09.2008 şi nr. 262/30.09.2008. 

 Aceste din urmă trei facturi nu au făcut obiectul acţiunii reclamantului iar expertiza contabilă  
a concluzionat în sensul că factura nr. 212/6.05.2008, în cuantum de 690.262,37 lei reprezentând 
lucrări reabilitare, a fost achitată de către pârâtă. 

Soluţia a fost atacată cu recurs de către SC P. SRL. 
Prin motivele de recurs de arată că plăţile efectuate au fost imputate cu prioritate asupra 

penalităţilor, în virtutea art. 1111 C.civ, astfel că pârâtul mai are de achitat suma de 144839,80 lei, rest 
din debitul principal. 

Chiar dacă pârâtul a intenţionat să stingă cu prioritate debitul principal constatat de factura 
212/2008, acesta fapt nu are eficienţă faţă de prevederile art. 1111 C.civ.  

Instanţa de fond nu a motivat înlăturarea aplicării art. 1111 C.civ. 
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Intimatul nu depune întâmpinare. 
Recursul a fost admis cu consecinţa casării hotărârii atacate potrivit art. 312 alin. 5 c.pr.civ., 

apreciindu-se că prima instanţă nu a intrat în cercetarea fondului, pentru următoarele considerente: 
Reclamanta a executat pârâtei lucrări în baza contractului de lucrări nr. 6097/10.12.2007 având 

ca obiect „reabilitare Liceu Teoretic „GMM”. 
Pentru lucrările efectuate a fost emisă factura 212/06.05.2008 ce face obiectul acţiunii, 

acceptată la plată. 
Ca urmare a neachitării acesteia în termenul legal au fost calculate penalităţi de întârziere 

potrivit  art. 14 pct. 2 din contract  care prevedea aplicarea unei penalităţi de 0,2%  pe zi de întârziere 
în cazul în care scadenţa era depăşită cu mai mult de 28 de zile. 

Aplicarea acestui articol ca urmare a neachitării debitului principal precum şi valoarea 
penalităţilor, reţinute de  către prima instanţă ,nu vor mai face obiectul rejudecării, nefiind contestate 
de către pârâta intimată prin cererea de recurs. 

În speţă se pune însă problema imputaţiei plăţii întrucât potrivit art. 1111 C.civ. „Debitorul 
unei datorii, pentru care se plăteşte dobândă, sau o rendită, nu poate fără consimţământul creditorului, 
să impute plata ce face pe capital cu preferinţă asupra renditei sau a dobânzii. Plata parţială, făcută pe 
capital şi dobândă, se impută mai întâi asupra dobânzii”. 

Potrivit acestui articol, plata se impută întâi asupta dobânzilor –în speţă penalităţi – afară de 
cazul în care creditorul ar fi de acord ca ea să se impute mai întâi asupra capitalului. 

Debitorul  Liceul teoretic “GMM” a făcut plăţi prin virament bancar, din cuprinsul extraselor 
de cont rezultând că acesta a înţeles să stingă datoria din factura nr. 212/2008. Această plată nu era 
însă valabilă decât cu consimtâmântul creditorului, recurent în cauză. Din probele existente la dosar 
nu rezultă care a fost conduita creditoarei, întrucât aceasta este relevantă la momentul efectuării 
plăţii. Nu este relevant că ulterior şi în cursul judecării acestui proces recurenta a declarat că în 
speţă, potrivit art. 1111 C.civ., trebuiau stinse întâi penalităţile. 

Expertul desemnat în cauză trebuia să analizeze cum au fost făcute înregistrările în 
contabilitatea recurentei la momentul plăţii, de aici rezultând şi acordul acesteia sau lipsa lui pentru 
stingerea datoriei principale, aşa cum a intenţionat pârâtul intimat.Expertul desemnat în cauză s-a 
rezumat să afirme că plata s-a făcut pentru stingerea penalităţilor prin aplicarea art. 1111 Cciv., 
afirmând chiar în răspunsul la obiecţiuni  -fila 173 - că expertiza a ţinut cont la stingerea datoriei  
(independent de evidenţele contabile şi distribuţia sumelor de fiecare din părţi) de prevederile 
art. 1111 C.civ. 

În consecinţă, prima instanţă va administra probe, inclusiv efectuarea unei expertize dacă 
aceasta se dovedeşte necesară în urma administrării altor probe, pentru a stabili existenţa sau nu a 
acordului creditoarei pentru modul de stingere a datoriei dorit de către intimată. 

În ultimul rând trebuie subliniat că facturile prin care s-a constatat existenţa debitului 
reprezentând penalităţi nu au făcut obiectul prezentei acţiuni, astfel că independent de prezenta 
acţiune, dacă se constată într-un alt proces că sumele nu sunt datorate, intimatul poate solicita 
restituirea lor, ceea ce nu îl exonerează de plata debitului principal ce face obiectul prezentei cereri. 
 

71. Obligare autoritate publică la acordare concediu de odihnă suplimentar 
funcţionarilor publici. 

 
         Art.2, art.3 – Legea nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă 

          Art.18, art.19, art.21 – HG nr.250/1992  
          Art.4, art.14, art.15, art.16, art.18 – HG nr.1136/2006 

  
       

       Decizia civilă nr. 898/CA/03.12.2010 
Dosar nr. 4935/118/2008 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ si fiscal şi 

înregistrată sub nr.4935/118/25.06.2008, reclamanţii AG, AV , ARM, AG, BDE, BAM, CF, CE, CD, 



 264

CME, DA, DA, DMD, EAM, EH-H, FE, GCS, GI, ISD, IS, LI, LA, LG, LM, MF, MLA, MM, NM, 
ND, OM, PE, RS, SI, SI, SE, SG, SR, TO, TN, TN, VC, BE, CV, GV, HM, IM, ME şi TGE, în 
contradictoriu cu pârâţii DJS CONSTANTA si INS, au solicitat, ca prin hotărârea judecătorească ce se 
va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtelor la acordarea unui concediu de odihnă suplimentar 
intre 3-10 zile lucrătoare, in raport cu prevederile art.18 alin.1 din HG nr.250/1992. 

Motivând acţiunea, reclamanţii au susţinut că, au calitatea de funcţionari publici în cadrul 
DJS CONSTANTA, iar în raport cu activitatea prestată, Autoritatea de Sănătate Publică Constanţa a 
determinat, prin expertiza efectuată la locurile de muncă ale reclamanţilor, că aceştia lucrează în 
condiţii de expunere la câmp electromagnetic, condiţiile de muncă fiind de natură a afecta starea de 
sănătate a acestora. 

S-a arătat că, prin Ordinul nr.523/2006 emis de către Secretariatul General al Guvernului, 
reclamanţilor le-a fost acordat un spor pentru condiţii vătămătoare de muncă, în cuantum de 10% din 
salariul de bază, act normativ prin care s-a recunoscut faptul că, activitatea acestora se desfăşoară in 
condiţii vătămătoare. 

S-a susţinut că, in raport cu aceste condiţii vătămătoare în care reclamanţii îşi desfăşoară 
activitatea, sunt îndreptăţiţi a beneficia de acordarea unui concediu de odihnă suplimentar, conform 
prevederilor art-18 din HG nr. 250/1992. 

Prin întâmpinare, pârâtul INS , pe cale de excepţie a invocat lipsa calităţii procesuale 
pasive, lipsa procedurii prealabile şi lipsa timbrajului aferent acţiunii principale. 

Pe fondul cauzei, s-a solicitat instanţei respingerea acţiunii promovată de către reclamanţi, ca 
nefondată, acordarea concediului suplimentar invocat de către aceştia putând fi dispusă doar în 
condiţiile în care se stabileşte că, activitatea prestată se desfăşoară în condiţii deosebite-vătămătoare, 
grele si periculoase, în urma constatărilor efectuate de către inspectoratele teritoriale pentru protecţia 
muncii.  

Pe de altă parte, s-a susţinut că, DJS CONSTANŢA nu a sesizat conducerea INS cu o cerere 
privind aprobarea efectuării de către reclamanţi a unui concediu de odihnă suplimentar, pentru 
condiţiile vătămătoare de muncă in care aceştia îşi desfăşoară activitatea. 

Prin întâmpinare, pârâta DJS , pe cale de excepţie a invocat lipsa procedurii prealabile şi 
lipsa timbrajului aferent acţiunii principale. 

Pe fondul cauzei, s-a solicitat instanţei respingerea acţiunii promovată de către reclamantă, ca 
nefondată, acordarea concediului suplimentar invocat de către reclamanţi, putând fi dispusă doar în 
condiţiile în care se stabileşte că activitatea prestată de aceştia se desfăşoară în condiţii deosebite, 
grele şi periculoase, în urma constatărilor efectuate de către inspectoratele teritoriale pentru protecţia 
muncii.  

Pe de altă parte, s-a susţinut că reclamanţii nu au sesizat pârâta cu o cerere privind aprobarea 
efectuării unui concediu de odihnă suplimentar, pentru condiţiile vătămătoare de muncă în care aceştia 
îşi desfăşoară activitatea. 

Procedând la soluţionarea cauzei, instanţa, a administrat, la solicitarea parţilor proba cu 
înscrisuri si proba cu expertiza tehnică. 

Prin Sentinţa civilă nr.919 din 11.08.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosar 
nr.4935/118/2009, s-a respins, ca nefondată, acţiunea promovată de reclamanţii BE, CV, GV, HM, 
IM, ME şi TGE şi s-a admis acţiunea promovată de reclamanţii AG, AV, ARM , AG, BDE, BUAM, 
CF, CE, CD, CME, DA, DA, DMA, EAM, EH-H, FE, GCS, GI, ISD, IS, LI, LA, LG, LM, MF, MLA, 
MM, NM, ND, OM, PE, RS, SI, SI, SE, SG, SR, TO, TN, TN şi VC. 
 Prin aceeaşi hotărâre, au fost obligaţi pârâţii la acordarea unui concediu de odihnă suplimentar, 
între 3-10 zile, în raport cu vechimea în muncă a fiecărui reclamant, precum şi la plata către 
reclamanţi a sumei de 1.400 lei reprezentând cheltuieli de judecata-onorariu expert si onorariu avocat. 

Prin Încheierea de şedinţă din data de 03.02.2009, , instanţa de fond a dispus respingerea 
excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a paratului INS , excepţia netimbrării acţiunii si 
excepţia privind lipsa procedurii prealabile, ca nefondate, reţinând în esenţă că: 

- excepţia lipsei calităţii procesuale pasive - în raportul juridic dedus judecăţii pârâta se 
legitimează procesual pasiv, datorită faptului că este ordonator secundar de credit faţă de 
recunoaşterea şi acordarea drepturilor băneşti solicitate de reclamanţi, precum şi datorită 
obligaţiei de a include în bugetele anuale a acestor cheltuieli; 
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- excepţia lipsei procedurii prealabile – procedura obligatorie prev.de art.7 al.1 din Legea 
nr.554/2004 este impusă numai în acţiunile care au ca obiect anularea actului administrativ, iar 
în speţă, reclamanţii solicită obligarea pârâtei la acordarea unor drepturi; 

- excepţia lipsei timbrajului – faţă de dispoziţiile art.15 din Legea nr.146/1997 cu referire la 
art.117 din Legea nr.188/1999, cererile ce vizează drepturi ce decurg din raporturi de muncă 
sunt scutite de plata taxei de timbru. 
Pe fondul cauzei, din analizarea înscrisurilor depuse (filele 312-313 dos.fond), instanţa reţine 

în esenţă că, reclamanţii – AG, AV, ARM, AG, BDE, BAM, CF, CE, CD, CME, DA, DA, DMD, 
EAM, EH-H, FE, GCS, GI, ISD, IS, LI, LA, LG, LM, MF, MLA, MM, NM, ND, OM, PE, RS, SI, SI, 
SE, SG, SR, TO, TN, TN si VC, deţin calitatea de funcţionari publici in cadrul DJS CONSTANŢA, 
calitate în care s-a susţinut că, aceştia au dreptul de a beneficia de acordarea unui concediu de odihnă 
suplimentar, intre 3-10 zile, in raport cu prevederile art.18 din HG nr.250/1992. 

Instanţa de fond a reţinut, de asemenea, că intre reclamanţii BE, CV, GV, HM, IM, ME si TGE 
şi parata DJS Constanta nu mai există în prezent raporturi de serviciu, considerente pentru care, 
solicitarea avută privind acordarea unui concediu de odihna suplimentar este nefondată, condiţiile de 
munca vătămătoare invocate, nemaifiind de actualitate, sens în care, instanţa a dispus, pe fondul 
cauzei respingerea acţiunii promovata de aceşti reclamanţi. 

In raport cu prevederile art.35 din Legea nr.188/1998 - ”Funcţionarii publici au dreptul, în 
condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii.” 

Potrivit art.18 din HG nr.250/1992 - ”(1) În afara concediului de odihnă, prevăzut la art. 1, 
salariaţii din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, 
care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care 
există astfel de condiţii, stabilite potrivit Legii nr. 31/1991, au dreptul în fiecare an calendaristic la un 
concediu de odihnă suplimentar, cu o durată cuprinsă între 3-10 zile lucrătoare. (2) Salariaţii 
nevăzători şi cei încadraţi în grade de invaliditate beneficiază de drepturile de concediu de odihnă 
suplimentar prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihnă şi alte 
concedii ale salariaţilor. (3) Concediile de odihnă acordate potrivit art. 1 din această hotărâre se 
cumulează cu cele stabilite la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) din prezentul articol.  

Expertiza tehnică efectuată în cauză, (filele 190-195, 229-231 dos.fond), a constatat faptul că, 
activitatea prestată de către reclamanţi se desfăşoară în condiţii vătămătoare pentru sănătatea acestora, 
condiţiile vătămătoare fiind determinate de expunerea in câmp de radiaţii electromagnetice. 

Având în vedere aceste aspecte, instanţa de fond a constatat că, reclamanţii AG, AV, ARM, 
AG, BDE, BAM, CF, CE, CD, CME, DA, DA, DMD, EAM, EH-H, FE, GCS, GI, ISD, IS, LI, LA, 
LG, LM, MF, MLA, MM, NM, ND, OM, PE, RS, SI, SI, SE, SG, SR, TO, TN, TN si VC sunt 
îndreptăţiţi pentru activitatea desfăşurată în condiţii vătămătoare determinate de expunerea la radiaţii 
electromagnetice, să beneficieze de acordarea unui concediu de odihnă suplimentar, intre 3-10 zile, în 
raport cu vechimea în muncă a fiecărui reclamant. 

Instanţa de fond a reţinut de asemenea, că pentru activitatea desfăşurată de către reclamanţi, s-
a recunoscut în mod constant, faptul că, această activitate se desfăşoară în condiţii vătămătoare pentru 
sănătate, fiindu-le acordat şi dreptul de a beneficia de un spor salarial, prin Ordinul nr.525/2006 emis 
de către Secretariatul General al Guvernului, precum si prin art.16 din OG nr.6/2007, menţinut prin 
OG nr.9/2008, OUG nr.1/2009 si OUG nr.31/2009, acte normative ce reglementează salarizarea 
funcţionarilor publici. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii DJS CONSTANTA şi INS, criticând-
o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prev.de art.3041 Cod pr.civilă şi 
următoarea motivaţie în esenţă: 

- sentinţa atacată nu aminteşte în nici un  fel despre motivele care au determinat instanţa să 
respingă apărările recurentelor, ceea ce „în baza prevederilor art.261 al.1 pct.5 Cod pr.civilă, 
coroborate cu prevederile art.304 pct.5 Cod pr.civilă, atrage nulitatea absolută a hotărârii şi 
casarea acesteia”, solicitând ca instanţa de recurs să procedeze la reaprecierea expertizei 
efectuate în cauză, constatând că această probă este neconcludentă; 

- lipsit de relevanţă este şi faptul că, instanţa de fond a reţinut că „pentru activitatea desfăşurată 
în condiţii vătămătoare pentru sănătate reclamanţii au dreptul de a beneficia de un spor 
salarial”, aceasta deoarece: 1) reclamanţii nu au parcurs procedura prevăzută de Legea 
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nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore /zi pentru salariaţii care 
lucrează în condiţii vătămătoare, procedură diferită de cea impusă de art.16 din OG nr.6/2007 
şi 2) începând cu data de 01.04.2009 (aşa după cum rezultă din extrasele cărţilor de muncă ale 
reclamanţilor) aceştia nu mai beneficiază de sporul pentru condiţii vătămătoare; 

- acţiunea formulată de reclamanţi implică şi un aspect de prematuritate, deoarece în 
conformitate cu dis.art.19 şi art.21 din HG nr.250/1992, coroborate cu disp.art.2 şi art.3 al.1 
din Legea nr.31/1991, durata efectivă a concediului suplimentar de odihnă, trebuia să fie 
aprobată de INS, după stabilirea categoriilor de personal, al activităţilor şi locurilor de muncă 
pentru care se acordă concediul suplimentar de odihnă şi după stabilirea de către inspectoratele 
teritoriale de muncă a existenţei condiţiilor vătămătoare la locurile de muncă în cadrul DJS 
CONSTANŢA, pe baza determinărilor din care să rezulte depăşirea limitelor prevăzute de 
normele naţionale de protecţie a muncii, reclamanţii neobţinând decât buletinul de determinare 
prin expertizarea locurilor de  muncă nr.48/30.09.2008 întocmit de un medic primar de 
medicina muncii. 
Solicită admiterea recursurilor, cu cheltuieli de judecată. 
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse hotărârii recurate, 

văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii recursurilor, ca 
nefondate, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Probatoriul administrat în cauză face dovada că intimaţii reclamanţi AG, AV, ARM, AG, 
BDE, BAM, CF, CE, CD, CME, DA, DA, DMD, EAM, EH-H, FE, GCS, GI, ISD, IS, LI, LA, LG, 
LM, MF, MLA, MM, NM, ND, OM, PE, RS, SI, SI, SE, SG, SR, TO, TN, TN si VC, deţin calitatea 
de funcţionari publici în cadrul  DJS  CONSTANŢA, iar în ceea ce-i priveşte pe intimaţii reclamanţi 
BE, CV, GV, HM, IM, ME si TGE nu mai deţin calitatea de funcţionari publici în cadrul aceleiaşi 
instituţii, considerent pentru care, Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a 
dispus în sensul respingerii acţiunii promovate, ca nefondată faţă de aceştia, atât timp cât, acordarea 
unui concediu de odihnă suplimentar este o cerere nefondată. 

Prin acţiunea dedusă judecăţii, intimaţii reclamanţi au solicitat a le fi recunoscut dreptul de a 
beneficia de acordarea unui concediu de odihnă suplimentar, între 3 şi 10 zile, în raport cu prevederile 
art.18 din HG nr.250/1992, sens în care instanţa de fond s-a şi pronunţat, de altfel. 

Cel dintâi motiv de recurs ce conţine aceeaşi motivaţie, pentru ambele recurente, potrivit 
căruia „sentinţa atacată nu ar cuprinde motivele ce au determinat instanţa să respingă apărările 
pârâţilor” este nefondat, apreciază Curtea, atât timp cât, în speţă, prin Încheierea de şedinţă  
motivată din data de 03.02.2009, instanţa de fond a dispus respingerea excepţiei lipsei calităţii 
procesuale pasive a paratului INS, excepţia netimbrării acţiunii si excepţia privind lipsa 
procedurii prealabile, ca nefondate, reţinând în esenţă că: 

- excepţia lipsei calităţii procesuale pasive - în raportul juridic dedus judecăţii pârâta se 
legitimează procesual pasiv, datorită faptului că este ordonator secundar de credit faţă de 
recunoaşterea şi acordarea drepturilor băneşti solicitate de reclamanţi, precum şi datorită 
obligaţiei de a include în bugetele anuale a acestor cheltuieli; 

- excepţia lipsei procedurii prealabile – procedura obligatorie prev.de art.7 al.1 din Legea 
nr.554/2004 este impusă numai în acţiunile care au ca obiect anularea actului administrativ, iar 
în speţă, reclamanţii solicită obligarea pârâtei la acordarea unor drepturi; 

- excepţia lipsei timbrajului – faţă de dispoziţiile art.15 din Legea nr.146/1997 cu referire la 
art.117 din Legea nr.188/1999, cererile ce vizează drepturi ce decurg din raporturi de muncă 
sunt scutite de plata taxei de timbru. 
Reţine Curtea că, instanţa de fond a răspuns totodată, tuturor apărărilor formulate pe fondul 

cauzei de către recurente, atunci când în conţinutul hotărârii făcând referire la: „acordarea concediului 
suplimentar poate fi dispusă doar în condiţiile în care se stabileşte că activitatea prestată se 
desfăşoară în condiţii grele şi periculoase”, a arătat că: „ expertiza efectuată în cauză a constatat 
faptul că activitatea desfăşurată de către reclamanţi se desfăşoară în condiţii vătămătoare pentru 
sănătatea acestora, condiţiile vătămătoare fiind determinate de expunerea în câmp de radiaţii 
electromagnetice”, şi astfel, toţi sunt îndreptăţiţi să beneficieze de acordarea unui concediu de odihnă 
suplimentar, între 3-10 zile, în raport cu vechimea în muncă a fiecărui reclamant. 
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Apreciază Curtea că, aceeaşi concluzie a pronunţării asupra tuturor apărărilor formulate de 
recurente, rezultă şi din examinarea de către instanţa de fond a poziţiei acestora ce au „recunoscut în 
mod constant, faptul că această activitate se desfăşoară în condiţii vătămătoare pentru sănătate, 
fiindu-le acordat şi dreptul de a beneficia de un spor salarial, prin Ordinul nr.525/2006 emis de 
Secretariatul General al Guvernului, precum şi prin art.16 din OG nr.6/2007, menţinut prin OG 
nr.9/2008, OUG nr.1/2009 şi OUG nr.31/2009, acte normative ce reglementează salarizarea 
funcţionarilor publici”. 

Cu privire la cel de-al doilea motiv de recurs, referitor la „parcurgerea procedurii prevăzută 
de Legea nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore/zi şi faptul că, în prezent, 
intimaţii nu mai beneficiază de sporul pentru condiţii vătămătoare”, Curtea apreciază în sensul 
respingerii ca nefondat a acestuia, întrucât: 

Cu adresa nr.756/05.06.2008, intimaţii au solicitat DJS acordarea concediului de odihnă 
suplimentar pentru lucrul în condiţii vătămătoare, cerere ce a fost respinsă cu adresa 
nr.757/05.06.2008, iar urmare adresei nr.1513/11.12.2008, formulată de intimaţi, prin care s-a solicitat 
recurentei DJS CONSTANŢA aprobarea duratei efective a concediului suplimentar, recurenta a 
solicitat INS a dispune asupra cererii conform dispoziţiilor cuprinse în HG nrt.250/1992, art.18 al.1, 
cerere ce a rămas fără nici un răspuns. 

Reţine Curtea că, faţă de măsurătorile efectuate de Societatea Naţională de Radiocomunicaţii 
evidenţiate în buletinele de măsurători, inclusiv pentru DJS CONSTANŢA, prin Ordinul 
nr.523/27.10.2006 emis de Secretariatul General al Guvernului, au fost acordate sporuri în cuantum de 
10% din salariul de bază intimaţilor, pentru condiţii vătămătoare. 

Prin sus-menţionatul ordin, s-a recunoscut explicit că, toţi funcţionarii publici ce-şi desfăşoară 
activitatea în incinta şi sediul DJS CONSTANŢA sunt îndreptăţiţi a le fi acordat acest spor, deoarece 
desfăşoară activitate într-un loc de muncă în care există condiţii vătămătoare. 

Ulterior, reţine Curtea că, recurentul INS emite Ordinul nr.214/21.04.2009 prin care statuează 
că: „Având în vedere politica restrângerii cheltuielilor bugetare şi a fondurilor insuficiente alocate 
INS prin Legea bugetului de stat pe anul 2009” , dispune „Art.1 – Începând cu data de 01.04.2009 
încetează plata sporului pentru condiţii vătămătoare de 10% acordat funcţionarilor publici… din 
cadrul direcţiilor teritoriale de statistică subordonate”. 

În raport de succesiunea faptică a sus-menţionatelor acte emise de recurentele DJS 
CONSTANŢA şi  INS , Curtea reţine că, Ordinul nr.214/21.04.2009 de încetare a aplicării sporului 
stipulat prin Ordinul 523/27.10.2006, reprezintă o analiză a „politicii restrângerii cheltuielilor 
bugetare şi a fondurilor insuficiente alocate INS  prin Legea bugetului de stat pe anul 2009” şi 
nicidecum constatarea că s-ar fi schimbat ceva din condiţiile de muncă ale intimaţilor. 

Astfel cum rezultă din adresa nr.681537/06.05.2009 eliberată de Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă Dobrogea, Curtea reţine că, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ CONSTANŢA 
deţine „şi în prezent, la etajul III al clădirii administrative situată în Municipiul Constanţa,  o staţie 
de radio pe unde scurte, tip Kenwood TS 450S, putere 100W, instalată în această locaţie din anul 
1972”, împrejurare de fapt ce conduce la concluzia că, condiţiile de muncă ale intimaţilor nu s-au 
schimbat. 

În referire la cel de-al treilea motiv de recurs privind prematuritatea cererii, Curtea 
apreciază că şi acesta este nefondat, urmând a fi respins, atât timp cât, la dosarul cauzei se află 
Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, întocmite de ASPJ Constanţa şi 
supervizate de către medicul de Medicina Muncii şi de către reprezentantul ITM Constanţa, 
nr.47/28.09.2007, nr.48/30.09.2008 (filele 143-144 dos.fond), precum şi Buletinul de măsurători al 
câmpului radioelectric nr.302/8203/27.05.2009 întocmit de Societatea Naţională de 
Radiocomunicaţii, iar prin:  

- Art.4 din HG nr.1136 se prevede că: 
„b) valori limita de expunere – sunt limitele de expunere la câmpuri electromagnetice care se bazează 
direct pe efectele cunoscute asupra sănătăţii şi pe consideraţii biologice; respectarea acestor 
limite asigură protecţia lucrătorilor expuşi la câmpuri electromagnetice împotriva oricărui efect 
nociv cunoscut asupra sănătăţii; 
c) valori de declanşare a acţiunii – nivelul parametrilor direct măsurabili, exprimaţi în termeni de 
intensitate a câmpului electric €, de intensitate a câmpului magnetic (H), de inducţie magnetică (B) şi 
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de densitate a puterii (S), începând de la care trebuie să fie luate una sau mai multe măsuri 
prevăzute în prezenta hotărâre, respectarea valorilor de declanşare a acţiunii asigură respectarea 
valorilor limită de expunere relevante”, iar în: 
 - Art.14 din HG nr.1136/2006 se prevede că: 
„Riscurile generate de expunerea la câmpuri electromagnetice trebuie să fie eliminate sau reduse la 
minimum, ţinându-se seama de progresul tehnic şi de existenţa măsurilor de control al riscului la 
sursă”, pentru ca, în textele următoare să se stipuleze: 
 - Art.15: „Reducerea riscurilor rezultate din expunerea la câmpuri electromagnetice se 
bazează pe principiile generale de prevenire prevăzute de Legea nr.319/2006”, şi  
 - Art.16: „Pe baza evaluării riscurilor, efectuată în conformitate cu art.7-13, atunci când sunt 
depăşite valorile de declanşare a acţiunii prevăzute la art.5, angajatorul trebuie să stabilească şi să 
pună în aplicare un program de măsuri tehnice şi/sau organizatorice care urmăresc ca expunerea să 
nu depăşească valorile limită de expunere, ţinându-se seama, în special, de următoarele elemente: 

f) limitarea duratei şi a intensităţii expunerii”. 
Totodată, Curtea reţine că,  legiuitorul a stipulat în conţinutul art.18 din HG nr.1136/2006, 

că:  „(1) În nici o situaţie lucrătorii nu trebuie să fie expuşi la valori ale câmpului electromagnetic 
care depăşesc valorile limită de expunere”, iar în  
 al.(1) „În afara concediului de odihnă”, al art.1 se stipulează că:, „salariaţii din administraţia 
publică, din regiile autonome cu specific  deosebit şi din unităţile bugetare, care prestează munci 
grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiţii, 
stabilite potrivit Legii nr.31/1991, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă 
suplimentar, cu o durată cuprinsă între 3-10 zile lucrătoare”. 
 Reţine instanţa că, dispoziţiile legale sus-citate se coroborează pe deplin cu concluziile 
expertizei tehnice judiciare efectuate în cauză (filele 190-195 dos.fond) şi ale suplimentului acesteia 
(filele 229-231 dos.fond), şi care constată faptul că, activitatea prestată de intimaţii reclamanţi se 
desfăşoară în condiţii vătămătoare pentru sănătatea acestora, condiţiile vătămătoare fiind 
determinate de expunerea în câmp de radiaţii electromagnetice. 
 Drept urmare, Curtea apreciază că, în cauză sunt aplicabile disp.art.18 al.1 din HG 
nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, 
potrivit cărora: „În afara concediului de odihnă, prevăzut la art.1, salariaţii din administraţia 
publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, care prestează munci 
grele, periculoase, sau vătămătoare, ori lucrează la locuri de muncă în care există astfel de condiţii, 
stabilite potrivit Legii nr.31/1991, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediul de odihnă 
suplimentar, cu o durată cuprinsă între 3-10 zile lucrătoare”. 
 În atare situaţie, având în vedere că, buletinele de determinare pentru expertizarea locurilor de 
muncă atestă împrejurarea că, intimaţii prestează o activitate vătămătoare, cu condiţii deosebite la 
locul de muncă, Curtea reţine că, în speţă, este îndeplinită condiţia cerută de art.3 al.1 din Legea 
nr.31/1991, şi astfel, susţinerea intimaţilor referitoare la faptul că sunt funcţionari publici supuşi Legii 
nr.188/1999 republicată, având drepturi şi obligaţii cuprinse în această lege, sunt fondate, deoarece, 
potrivit art.35 „(1) Funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la 
concedii medicale şi la alte concedii”. 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru reformarea hotărârii 
recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursurile, ca nefondate. 
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ACHIZIȚII PUBLICE 

 

72. Achiziţie publică. Anularea raportului procedurii de atribuire şi a actelor 
subsecvente, cu consecinţa reluării procedurii de evaluare a ofertelor. 

 
  Art.201 alin.1; art.201 alin.2; art.202 alin.2; art.204 alin.1; art.205 alin.1 lit.”a- 

                     b” din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie  
                     publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a  

                     contractelor de concesiune de servicii,  
cu modificările şi completările ulterioare 

  
 Din punct de vedere al mecanismului contractual, încheierea contractului de achiziţie publică 
presupune, în mod necesar, întâlnirea în mod exact a ofertei cu acceptarea respectivei oferte. 
 În acest sens, în dezacord cu dispoziţiile legale - legiuitorul a ignorat accepţiunea clasică a 
mecanismului contractual, considerând că operatorul economic are calitate de ofertant, iar autoritatea 
contractantă are calitate de acceptant al ofertei -, oferta este făcută de către autoritatea contractantă prin 
documentaţia de atribuire, iar acceptarea ofertei este realizată de către operatorul economic, cu menţiunea că, 
cel din urmă, trebuie să îndeplinească condiţiile solicitate prin documentaţia de atribuire. 
 Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate 
stabilită de către autoritatea contractantă, care are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie, pentru 
care operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă 
sau de către un organism de drept public sau privat care respectă standardele europene de certificare. 
 Potrivit dreptului comunitar, pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 
publică, autoritatea contractantă are dreptul să invite operatorii economici să completeze sau să clarifice 
certificatele şi documentele prezentate. 
 Dreptul naţional aplicabil în speţă stabileşte pentru autoritatea contractantă următoarele drepturi şi 
obligaţii: 

- autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări (art.201 al.1 din OUG nr.34/2006) şi, 
după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi, pentru demonstrarea 
îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea 
conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate; 

- autoritatea contractantă nu are dreptul (art.201 al.2 din OUG nr.34/2006) ca prin 
clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui 
ofertant/candidat. 
Este de menţionat că legea nu distinge când poate fi vorba de constituirea unui avantaj atât în 

favoarea operatorului economic care furnizează informaţiile sau documentele solicitate, cât şi în favoarea altui 
operator economic participant în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, astfel că, în 
situaţia dată, aprecierea este făcută de CNSC ori instanţă. 

- autoritatea contractantă are obligaţia (art.202 al.2 din OUG nr.34/2006) de a lua în considerare 
justificările primite de la ofertant; 

- în acord cu principiul irevocabilităţii ofertei, autoritatea contractantă are obligaţia (art.204 al.1 din 
OG nr.34/2006) de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărei ofertă a fost stabilită 
ca fiind  câştigătoare; 

- autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul de achiziţie publică numai după împlinirea 
termenelor prevăzute de lege (art.205 al.1 lit.”a-b” din OUG nr.34/2006), ce au natură imperativă, 
atrăgând sancţiunea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică. 

 
Decizia civilă nr. 69/CA/24.02.2010 

 
 Prin Decizia nr.6644/C9/7914/02.12.2009 emisă de CNSC a fost admisă în parte contestaţia 
formulată de SC A.R. A.V.I.G SA în contradictoriu cu C.N. A.P.M. SA Constanţa, dispunându-se 
anularea raportului nr.24028/09.11.2009 şi a actelor subsecvente acestuia, precum şi reluarea 
procedurii de la evaluarea ofertelor admisibile, în termen de 12 zile de la comunicarea deciziei.  

A fost respins ca inadmisibil capătul de cerere privind declararea ofertei contestatoarei drept 
câştigătoare a procedurii de atribuirii în cauză.  
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 Pentru a pronunţată această decizie CNSC a reţinut că, prin contestaţia înregistrată la CNSC 
sub nr.43253/16.11.2009 formulată de SC Asigurarea Românească A.V.I.G  SA a solicitat anularea 
raportului procedurii de atribuire a contractului şi declararea ofertei depuse de contestatoare drept 
câştigătoare a procedurii. 
 Contestatoarea a criticat decizia autorităţii contractante de a declara oferta SC A.R.A. SA drept 
câştigătoare a procedurii, prin prisma faptului că, aceasta a ofertat o perioadă de valabilitate a ofertelor 
de 60 de zile, în condiţiile în care, prin fişa de date a achiziţiei la cap.VI, punctul VI.2 s-a solicitat în 
mod expres o perioadă de valabilitate a ofertelor de 73 de zile, până la 31.12.2009. 
 În opinia contestatoarei, în situaţia în care perioada de valabilitate a ofertelor reprezintă o 
cerinţă minimă de calificare, oferta depusă de SC A. SA trebuia să fie respinsă ca inacceptabilă. 
 În punctul său de vedere, autoritatea contractantă a solicitat respingerea ca nefondată a 
contestaţiei depusă de SC Asigurarea Reasigurarea A.V.I.G  SA şi dispunerea continuării procedurii 
de achiziţie publică.  

Autoritatea contractantă a menţionat că, solicitarea cu privire la termenul de valabilitate a 
ofertei nu este o cerinţă minimă de calificare, nefiind stipulată la cap. V – „criterii de calificare şi 
selecţie”, fiind doar o cerinţă care trebuia să fie îndeplinită pentru ca oferta să intre în etapa de 
evaluare.  

Referitor la cerinţa expresă de la capitolul „prezentarea ofertei”, autoritatea contractantă 
menţionează că, aceasta a fost îndeplinită de către SC A. SA în urma unei solicitări de clarificări. Din 
interpretarea prevederilor documentaţiei de atribuire şi ale art.36 din HG nr.925/2006 rezultă clar care 
sunt cazurile în care oferta depusă trebuie respinsă ca inacceptabilă sau neconformă, astfel încât, 
revenirea ofertantului cu precizări asupra termenului de valabilitate a ofertei nu poate fi încadrată în 
nici unul din cazurile respective.  

Autoritatea contractantă a considerat că, prevederea unui termen de valabilitate mai mic decât 
cel solicitat prin fişa de date s-a datorat unei erori de redactare şi, în conformitate cu prevederile art. 
80 alin.3 din HG nr. 925/2006, a fost apreciată ca fiind un viciu de formă.  

Din analiza înscrisurile existente la dosarul cauzei, Consiliul a constatat: 
C.N. APM SA Constanţa a iniţiat în calitate de autoritate contractantă procedura de cerere de 

ofertă, organizată în vederea atribuirii contractului, „asigurarea personalului CN APM SA 
Constanţa, contra accidentelor şi bolilor profesionale, în anul 2010”, prin publicarea în SEAP a 
invitaţiei de participare nr. 230122/09.10.2009. 

Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 20.10.2009, comisia de evaluare întocmind procesul 
verbal al şedinţei de deschidere nr.22531/20.10.2009 şi ca urmarea evaluării ofertelor, a elaborat 
raportul procedurii nr. 24028/09.11.2009. 

Criteriul de atribuire stabilit a fost „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic”, oferta financiară 60% şi oferta  tehnică 40%. 

Prin adresa nr.1088/09.11.2009, autoritatea contractantă a adus la cunoştinţă contestatoarei 
faptul că, oferta sa nu a fost declarată câştigătoare, deoarece a avut un punctaj inferior în raport cu 
oferta care a fost desemnată câştigătoare a procedurii, respectiv SC A. SA, iar valoarea estimată a 
contractului ce se atribuie este de 130.000 lei fără TVA. 

În fişa de date a achiziţiei, la capitolul VI punctul 2, autoritatea contractantă a solicitat ca 
perioada de valabilitate a ofertei să fie de 73 zile, adică până la data de 31.12.2009. 

Consiliul a constatat că, în cadrul ofertei sale, SC A.SA a precizat faptul că aceasta este 
valabilă pentru o durată de 60 de zile, respectiv până la data de 19.12.2009, astfel că, în procesul 
verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare a consemnat valabilitatea ofertei SC 
A. SA ca fiind de 60 de zile. 

În cadrul procesului verbal întocmit de comisia de evaluare a ofertelor în data de 26.10.2009 s-
a considerat existenţa unei neconcordanţe între prevederile fişei de date a achiziţiei şi oferta depusă de 
SC A. SA, în ceea ce priveşte termenul de valabilitate al ofertei, deoarece în fişa de date s-a solicitat 
un termen de 73 de zile iar în oferta sa SC A. SA a ofertat un termen de 60 de zile, considerând că este 
un viciu de formă.  

Prin adresa nr.260/27.10.2009, comisia de evaluare a ofertelor a solicitat SC A. SA să 
precizeze dacă menţine ca termen de valabilitate al ofertei perioada de 60 de zile.  
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Societatea în cauză a răspuns prin adresa înregistrată la sediul autorităţii contractante sub 
nr.23031/28.10.2009 precizând că, termenul de valabilitate al ofertei  sale este în fapt de 73 de zile.  

Consiliul a constatat că autoritatea contractantă nu a ţinut cont de propunerile din fişa de date a 
achiziţiei unde s-a specificat expres respingerea ca inacceptabilă a oricărei oferte care nu corespunde 
cu cerinţele documentaţiei de atribuire. 

Consiliul nu a reţinut afirmaţia autorităţii contractante potrivit căreia, în acest caz există „un 
viciu de formă”, deoarece potrivit art.80 alin.3 din HG nr.34/2006 viciile de formă reprezintă acele 
erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod 
neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de 
ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile 
de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi de atribuire. 

Consiliul a apreciat că, prin solicitarea de clarificări adresată de autoritatea contractantă 
societăţii SC A. SA, a fost creat un avantaj în favoarea acesteia, fiind încălcate dispoziţiile art.201 
alin.2 din OUG nr.34/2006 
 Împotriva Deciziei nr.6644/C9/7914 din 02.12.2009 emisă de Consiliul Naţional de 
Soluţionarea Contestaţiilor a formula plângere SC A.R.A. SA, criticând-o ca fiind nelegală pentru 
următoarele considerente: 
 Consideră decizia emisă de CNSC ca fiind nelegală raportat la împrejurarea că reclamanta, 
încă din partea introductivă a ofertei prezentate, s-a oferit să presteze servicii de asigurare, „în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţie …” respectiv, să menţină nivelul 
primelor de asigurare pe întreaga durată a desfăşurării contractului. 

Prin răspunsul la solicitarea de calificare a autorităţii contractante, a făcut menţiunea că, 
termenul a fost datorat unei erori de redactare, întrucât documentaţia a fost redactată pe un formular 
de ofertă preexistent din baza de date, clarificările solicitate nereprezentând un avantaj faţă de toate 
celelalte societăţi participante la licitaţie. 

De altfel, solicitarea cu privire la termenul de valabilitate a ofertei nu este o cerinţă minimă de 
calificare, nefiind stipulată în cadrul Capitolului V – „criterii de calificare şi selecţie”. 
 Pentru aceste considerente, solicită reclamanta admiterea plângerii astfel cum a fost formulată, 
modificarea deciziei emisă de CNSC cu consecinţa continuării atribuirii contractului de achiziţie 
publică către reclamantă. 
  Pârâta SC Asigurarea Românească A.V.I.G  SA, legal citată a depus la dosar întâmpinare, 
solicitând respingerea plângerii formulată de reclamantă ca nefondată şi menţinerea deciziei prin care 
Consiliul a apreciat corect că, prin solicitarea de clarificări de către autoritatea contractantă a fost creat 
un avantaj în favoarea reclamantei, fapt care contravine dispoziţiilor art.201 alin.2 din OUG nr. 
34/2006.  
 Apărarea reclamantei că, din eroare a fost ofertată o perioadă de 60 de zile, nu are susţinere, 
cât timp această rectificare nu a fost făcută de către reprezentantul acesteia în cadrul procesului verbal 
întocmit de către comisia de evaluare a ofertelor, la data deschiderii acestora, respectiv 20.10.2009, 
mai mult, s-a consemnat faptul că „valabilitatea ofertei SC A. SA este de 60 de zile”, proces verbal 
care a fost semnat fără observaţii de către toţi participanţii, inclusiv de către reprezentantul 
reclamantei. 

Dacă ar fi fost o eroare, reclamanta ca societate interesată în câştigarea licitaţiei, ar fi trebuit să 
procedeze la solicitarea rectificării aşa zisei „erori materiale” strecurate în cuprinsul ofertei, 
nicidecum nu ar fi stat în pasivitate, aşteptând solicitarea de precizări de la autoritatea contractantă, 
făcând precizări în acest sens abia prin adresa nr.23031/28.10.2009. 
 Consideră că, autoritatea contractantă, prin solicitarea de clarificări a încălcat în mod flagrant 
dispoziţiile legii şi propriile dispoziţii creând un avantaj în favoarea reclamantei.  
 Mai arată pârâta că perioada de valabilitate a ofertei, aşa cum a fost indicată în aceasta, nu 
poate fi apreciată drept un viciu de formă, aşa cum a încercat să justifice reclamanta şi autoritatea 
contractantă faţă de art.80 alin.3 din HG nr. 34/2006 . 

Pârâta CN A.P.M SA Constanţa, legal citată a formulat întâmpinare, invocând pe cale de 
excepţie, lipsa calităţii procesual active a SC A.R.A  SA, excepţia inadmisibilităţii plângerii şi pe 
fond a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată. 
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 În referire la excepţia lipsei calităţii procesual active s-a arătat de pârâtă că, reclamanta a 
formulat contestaţie împotriva deciziei CNSC, deşi aceasta nu a fost parte la judecarea cauzei dintre 
SC A. SA şi CN APM SA Constanţa. Nefiind parte în proces, reclamanta nu are calitate de a formula 
plângere împotriva deciziei care a soluţionat un litigiu între alte persoane.  
 Subiect sau titular al plângerii este acela care are vocaţie să exercite această cale de atac. Sunt 
prin urmare îndreptăţite să exercite plângere, reclamantul şi pârâtul care s-au judecat în această 
calitate  în faţa instanţei de fond şi nu poate avea legitimare procesuală într-o cale de atac o persoană 
care nu a avut calitatea de parte litigantă în proces. Nici o dispoziţie din legea specială care 
reglementează achiziţii publice nu derogă  de la principiile dreptului procesual civil sub acest aspect. 
 În referire la excepţia inadmisibilităţii plângerii s-a arătat că, prin plângerea formulată 
reclamanta SC A. SA a solicitat descalificarea ofertei SC Asigurarea Românească A.V.I.G  SA şi 
continuarea atribuirii contractului de achiziţie publică, reclamantei.  

Pentru anularea actelor autorităţii contractante, reclamanta trebuia să-şi exercite acest drept pe 
calea „contestaţiei” împotriva actului autorităţii contractante prin care oferta sa a fost respinsă ca 
inadmisibilă şi, nicidecum prin plângerea împotriva deciziei CNSC, însă reclamanta nu şi-a exercitat 
în termenul legal acest drept. 

Prin adresa autorităţii contractante nr.1305/16.12.2009, reclamanta a fost înştiinţată că, în urma 
reevaluării ofertelor, oferta SC A. SA a fost inacceptabilă, în conformitate cu art.36 alin.1 lit.b din HG 
nr.925/2006, adresă în care este precizată şi data limită pentru formularea contestaţiei. 

În consecinţă, data de 21.12.2009, a fost data limită până la care reclamanta avea dreptul de a 
depune contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 256 2  alin.1 lit.b din OUG nr.34/2006. Este de 
precizat că, datorită faptului că SC A. SA nu a contestat în nici un fel decizia autorităţii contractante 
prin care oferta sa a fost declarată inacceptabilă, autoritatea contractantă a procedat în termenul legal, 
la încheierea contractului cu ofertantul câştigător SC A. SA. 

Mai arată pârâta că, reclamanta nu a respectat dispoziţiile art.281 alin.3 din OUG nr.34/2006 în 
sensul că, nu i-a comunicat plângerea în termenul legal, mai mult, nici după primul termen de judecată 
din 27.01.2010, când instanţa a pus în vedere reclamantei să comunice o copie a plângerii şi autorităţii 
contractante, reclamanta nu s-a conformat. 

Pe fondul plângerii, pârâta consideră că, nu există temei legal pentru descalificarea SC A. SA 
întrucât, oferta acesteia a îndeplinit toate cerinţele de calificare, astfel cum prevăd dispoziţiile art.176 
din OUG nr.34/2006 şi documentaţia de atribuire.  

În consecinţă, solicitarea reclamantei de descalificare a SC A. SA este neîntemeiată, având în 
vedere că, aceasta din urmă a depus o ofertă admisibilă şi conformă cu cerinţele minime de calificare 
prevăzute în documentaţia de atribuire, astfel cum prevăd şi dispoziţiile legale stipulate în art.36 din 
HG nr.925/2006. 

Mai mult, pentru obţinerea anulării actelor autorităţii contractante, reclamanta avea 
posibilitatea exercitării dreptului pe calea contestaţiei împotriva deciziei CN APM SA Constanţa, prin 
care oferta sa a fost respinsă ca inadmisibilă  şi, nicidecum prin plângere împotriva contestaţiei CNSC, 
însă SC A. SA nu şi-a exercitat în termenul legal acest drept al său. 

Reclamanta prin apărătorul ales a solicitat respingerea excepţiilor invocate de pârâtă ca 
neîntemeiate. 

În termenul de amânare a pronunţării reclamanta a depus la dosar concluzii scrise prin care, 
a solicitat respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale active, deoarece reglementările legale nu 
cuprind nici o normă care să interzică accesul la justiţie în cauze precum cea de faţă.  

Se arată că, prin atribuirea contractului către reclamantă, datorită câştigării licitaţiei, societatea 
nu putea justifica un interes care să-i confere legitimare procesuală activă în formularea contestaţiei. 
Altfel spus, din moment ce a fost declarată câştigătoare, contestaţia era respinsă ca lipsită de interes, 
ori, admiţându-se contestaţia, implicit a dobândit interes în formularea plângerii, atât timp cât, 
Consiliul de Soluţionare a contestaţiilor a schimbat situaţia juridică existentă anterior pronunţării. 

Mai arată reclamanta că, CNSC nu are statutul unei instanţe de judecată, în înţelesul 
principiilor reglementărilor procesuale şi procedurale de aceea, concluzia care se impune este că, 
CNSC estre un organism, o autoritate cu atribuţii jurisdicţionale, dar, în nici un caz, nu poate fi 
asemuit unei instanţe judecătoreşti.  
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În opinia reclamantei, o persoană sau o entitate care a fost implicată într-o procedură de 
licitaţie publică, vătămată fiind prin decizia CNSC, trebuie să i se recunoască legitimare procesuală 
activă în formularea plângerii, căci, dacă o luăm după regulile jurisdicţionale, în faţa CNSC trebuia să 
i se ceară şi ei un punct de vedere, sau să i se ofere posibilitatea să formuleze apărări. 

Ori, CNSC a pronunţat soluţia, luând în considerare exclusiv concluziile autorităţii 
contractante şi criticile contestatoarei. Nici argumentul invocat de autoritatea contractantă în 
admiterea excepţiei, potrivit căreia ar fi trebuit să formuleze contestaţiei împotriva comunicării făcută 
cu privire la declararea ofertei ca neconformă, nu rezistă din punct de vedere juridic.  

În ce priveşte excepţia inadmisibilităţii plângerii pe motivul că, nu ar fi comunicat o copie a 
plângerii părţii adverse, nu poate fi admisă, deoarece nu există în dreptul pozitiv o normă legală care 
să îngrădească dreptul pozitiv, accesul la justiţie pe motivul necomunicării ei, părţii adverse.  

Pe fondul cauzei, reclamanta a reiterat aceleaşi apărări din plângerea formulată. 
Examinând plângerea prin prisma criticilor aduse hotărârii şi care au fost încadrate în 

dispoziţiile art.304 pct.9 dar şi potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă,  Curtea constată 
următoarele: 

În conformitate cu dispoziţiile art.137 din Codul de procedură civilă, Curtea s-a pronunţat 
mai întâi asupra excepţiilor invocate de autoritatea contractantă, reţinând caracterul lor 
neîntemeiat  fiind respinse şi aceasta pentru că: 

- excepţia lipsei calităţii procesual active 
Potrivit art.281 al.1 din OUG nr.34/2006 Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei 

şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. 
283 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de 
netemeinicie. 

În condiţiile în care criticile aduse prin contestaţia formulată de SC A. SA au vizat oferta 
declarată câştigătoare şi a cărei descalificare s-a solicitat, respectiv a SC A. SA, în calitate de 
participant implicat în procedura de atribuire şi căruia i-a fost anulat rezultatul favorabil al licitaţiei, 
are dreptul de a accede la justiţie pe calea plângerii reglementată de art.283 din OUG nr.34/2006.  

- excepţia inadmisibilităţii plângerii 
Argumentul invocat de autoritatea contractantă în susţinerea acestei excepţii l-a constituit 

faptul că SC A. SA solicită prin plângere descalificarea  ofertei SC A. SA şi atribuirea contractului de 
achiziţii, în condiţiile în care, nu a contestat actul administrativ emis ulterior pronunţării deciziei de 
către Consiliu. Acest aspect nu exclude însă calea de atac a plângerii, atât timp cât, acest act 
administrativ este cel care este considerat vătămător. 

Solicitările formulate prin plângere reprezintă chestiuni care ţin însă de caracterul fondat sau 
nu al acesteia, Curtea fiind cea care va examina dacă cele pretinse de SC A. SA exced sau nu limitelor 
investirii Consiliului prin contestaţie. 

Nici argumentul potrivit căruia plângerea este inadmisibilă motivat de faptul că, nu i s-a 
comunicat autorităţii contractante copia plângerii, nu poate fi însuşit de Curte şi aceasta pentru că, 
legiuitorul nu a prevăzut expres o astfel de sancţiune, obligaţia ca plângerea să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.270 alin.(1) din O.U.G nr.34/2006, precum şi de a fi comunicată în copie, 
alături de înscrisurile doveditoare, şi părţii adverse, are ca scop desfăşurarea cu celeritate a procedurii 
judiciare de soluţionare a plângerii, în vederea asigurării dreptului la un proces echitabil şi la 
soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil. 

În ceea ce priveşte fondul plângerii Curtea constată că, este nefondată pentru următoarele 
considerente:  

Oferta SC A.R.A SA declarată drept câştigătoare a procedurii, a prezentat o perioadă de 
valabilitate a ofertelor de 60 de zile, în condiţiile în care, prin fişa de date a achiziţiei la cap.VI, 
punctul VI.2 s-a solicitat în mod expres o perioadă de valabilitate a ofertelor de 73 de zile, până la 
31.12.2009.  

Ori, SC A. SA avea obligaţia de a depune oferta conform cerinţelor din documentaţia de 
atribuire, astfel cum prevede şi art.170 din OUG nr.34/2006,  

În speţă, în fişa de date a achiziţiei la capitolul VI punctul 2, s-a specificat în mod expres de 
către autoritatea contractantă faptul că, „orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea 
pentru care s-a solicitat va fi respinsă de comisia de evaluare ca fiind inacceptabilă” iar, comisia de 
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evaluare a ofertelor avea obligaţia instituită de art.81 din HG nr.925/2006 de a respecta cerinţele din 
fişa de date a achiziţiei şi de a respinge această ofertă ca inacceptabilă, în baza prevederilor din 
documentaţia de atribuire.  

Curtea apreciază că, în cauză, Consiliul a reţinut corect că, nu este vorba de o eroare care să fie 
apreciată drept viciu de formă aşa cum este definit de art.80 alin.3 din HG nr.34/2006, respectiv acele 
erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod 
neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de 
ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile 
de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi de atribuire. 

De asemenea, Consiliul a apreciat corect faptul că, prin solicitarea de clarificări adresată de 
autoritatea contractantă societăţii SC A. SA,  a fost creat un avantaj în favoarea acesteia, fiind 
încălcate dispoziţiile art.201 alin.2 din OUG nr. 34/2006., care prevede că „autoritatea contractantă 
nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident 
în favoarea unui ofertant/candidat”. 

Pe cale de consecinţă, autoritatea contractantă avea obligaţia să constate că, oferta SC A. SA 
nu respectă cerinţele impuse prin documentaţia tehnică şi să o declare ca fiind inacceptabilă, având în 
vedere faptul că, în fişa de date a achiziţiei la capitolul VI pct.2 s-a specificat în mod expres acest fapt. 

Concluzionând, Curtea a reţinut că, decizia Consiliului este legală, criticile aduse de reclamantă 
prin plângere nefiind de natură a atrage modificarea acesteia, motiv pentru care, în temeiul art.312 din 
Codul de procedură civilă plângerea a fost respinsă ca nefondată. 

 

73. Achiziţie publică – procedura licitaţiei deschise. Cerere având ca obiect obligarea 
autorităţii la plata contravalorii adausului comercial nerealizat şi a dobânzii legale aferente. 

 
                                         Art.255, art.278, art.286, art.287 – OUG nr.34/2006 

   
Decizia civilă nr. 658/CA/13.10.2010 

Cu opinie majoritară 
Dosar nr. 7841/118/2008 

 
Prin cererea de chemare in judecata înregistrata sub nr. 7841/118/18.09.2008 pe rolul 

Tribunalului Constanţa  reclamanta S.C. G.I.I. S.R.L. a investit instanţa, în contradictoriu cu pârâtul 
S.B.R. Techirghiol, solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 34.828 lei, reprezentând adaosul 
comercial nerealizat de reclamantă pe o perioadă de trei luni, aprilie-iunie, a dobânzii legale aferente 
acestei sume, cu începere de la data de 01.07.2008 şi până la plata efectivă a sumei de 34.828 lei, cu 
obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.  

Se arată că, în anul 2007, reclamanta a derulat un contract de furnizare de produse agricole, 
horticole şi de grădină, pentru S.B. Techirghiol. Contractul a fost adjudecat în urma unei proceduri de 
licitaţie deschisă câştigată pe criteriul preţului cel mai scăzut.  
         În anul 2008 până la desfăşurarea unei noi proceduri pârâtul a mai contractat câteva produse, în 
baza prevederilor contractului anterior.  
         În data de 05.03.2008 reclamanta a participat la procedura de selecţie prin licitaţie pentru un nou 
contract de furnizare produse agricole, horticole şi de grădină.  
         În urma desfăşurării procedurii a fost declarată câştigătoare o altă societate, S.C. G.C. S.R.L., 
care nu îndeplinea însă condiţiile de selecţie impuse de caietul de sarcini.  
         Consiliul Superior de Soluţionare a Contestaţiilor a admis contestaţia formulată de reclamantă şi 
a emis Decizia nr. L305/C9/840 din 10.04.2008 prin care dispune anularea raportului procedurii 
3685/05.05.2008 şi a actelor subsecvente acestuia, respingerea ca inacceptabilă a ofertei depuse de 
S.C. G.C. S.R.L. pentru neîndeplinirea cerinţelor de clasificare şi selecţie în conformitate cu art. 36 
alin.1 lit.b din H.G. nr. 925/2006 şi continuarea procedurii de atribuire prin evaluarea singurei oferte 
admisibile.     
     În urma acestei decizii pârâtul a emis comunicarea rezultatului procedurii cu adresa nr. 
3708/06.05.2008 prin care reconfirma aceeaşi societate S.C. G.C. S.R.L. ca şi câştigător.  
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         Consiliul Superior de Soluţionare a Contestaţiilor a admis a doua contestaţie formulată de 
reclamantă şi a emis Decizia nr. 2211/C9/1765/28.05.2008 şi dispune anularea raportului procedurii 
2178/17.03.2008 şi a actelor subsecvente acestuia, respingerea ca inacceptabilă a ofertei depuse de 
S.C. G.C. S.R.L. şi continuarea procedurii de atribuire prin evaluarea singurei oferte admisibile, în 
termen de 10 zile de la comunicarea deciziei.  
         La data de 13.06.2008 pârâta confirmă prin adresa nr. 5272 pe reclamantă drept câştigătoare a 
licitaţiei şi invită reclamanta la semnarea contractului de furnizare în data de 27.06.2008.  
         Datorita intervalului mare de timp consumat pentru contestarea rezultatelor procedurii, oferta 
reclamantei a ieşit din termenul de valabilitate şi având impresia unei susţineri excesive acordate S.C. 
G.C. S.R.L. de către autoritatea contractantă, a refuzat semnarea contractului prin adresa nr. 
607/27.06.2008.  
         Prin acţiunile sale pârâtul a produs reclamantei un prejudiciu reprezentat de adaosul comercial 
nerealizat pe perioada celor trei luni - aprilie, mai, iunie 2008, adaos pe care reclamanta l-ar fi obţinut 
dacă procedura de licitaţie şi contractul se derulau în condiţii legale.  
         Adaosul comercial previzionat a fi realizat în perioada derulării contractului (01.04.2008-
31.12.2008) este estimat la suma de 104.496 lei, sumă care reprezintă o valoare minimală, anul agricol 
2008 fiind superior anului 2007.  
         Considerând o distribuţie constantă lunară (100%/9 luni = 11.11%) rezultă că adaosul comercial 
nerealizat pe perioada celor trei luni este de 34.828 lei. La acest adaos nerealizat se adaugă plata 
dobânzii legale calculată de la 01.07.2008 până la data plăţii.  
         Mai arată că a îndeplinit procedura de conciliere, prin procesul-verbal încheiat în data de 
30.07.2008 pârâtul afirmând că procedura de licitaţie nu s-a încheiat la data emiterii Deciziei nr. 
2211/C9/1765/28.05.2008 prin care CNSC dispune anularea raportului declarând inacceptabilă oferta 
depusă de S.C. G.C. S.R.L. pentru neîndeplinirea cerinţelor de clasificare şi selecţie şi continuarea 
procedurii de atribuire prin evaluarea singurei oferte admisibile. Prin urmare a urmat reevaluarea 
ofertei, acceptarea ofertei şi invitaţia reclamantei la încheierea contractului, însă aceasta a refuzat. Prin 
urmare, S.B.R. Techirghiol consideră că pretenţiile sunt nejustificate, neexistând o culpă a acestuia şi 
un prejudiciu în patrimoniul reclamantei.   
          Cererea de chemare în judecată a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 286,287 din O.U.G. 
nr. 34/2006.          
         Legal citat pârâtul a formulat întâmpinare solicitând respingerea cererii de chemare în judecată 
ca nefondată.  

Arată pârâtul, în esenţă,  că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale 
întrucât:  prejudiciul solicitat nu este real ci doar eventual;  pârâtul nu este în culpă pentru 
neîncheierea contractului; contractul urma să se desfăşoare după necesităţile sanatoriului şi conform 
notelor de comandă, astfel că numai după încheierea contractului s-ar fi putut estima valoarea efectivă 
a acestuia; adaosul comercial nu se identifică din punct de vedere financiar-contabil cu beneficiul 
nerealizat; reclamanta a formulat contestaţie la data de 07.05.2008 deşi consideră că oferta sa nu mai 
era valabilă de la data de 06.05.2008, solicitarea despăgubirilor în această perioadă reprezentând un 
abuz de drept; pe perioada de derulare a licitaţiei nu se poate solicita adaosul comercial nefacturat.  

Prin sentinţa civilă nr.90/03.02.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a respins cererea de 
chemare în judecată formulată de reclamanta ca nefondată.  
 Pentru a pronunţa  în acest sens prima instanţă a reţinut că, la data de 04.02.2008 a fost iniţiată 
de către S.B.R. Techirghiol, în calitate de autoritate contractantă, procedura de atribuire prin licitaţie 
deschisă  a contractului de furnizare a produselor agricole, horticole şi de grădină pentru anul 2008. 
Durata contractului urma să fie de la data încheierii contractului şi până la data de 31.12.2008, livrarea 
produselor urmând a se face eşalonat pe parcursul anului 2008, în funcţie de necesităţile achizitorului 
la momentul respectiv, în urma notelor de comandă întocmite de achizitor. Nu este prevăzută o 
valoare estimată a contractului.    

La data de 05.03.2008 este declarată câştigătoare S.C. G.C. S.R.L., fiind încheiat Raportul 
procedurii nr. 2178/17.03.2008.  
         Prin Decizia nr. 1305/C9/840 din 10.04.2008, Consiliul Superior de Soluţionare a Contestaţiilor 
a admis contestaţia formulată la data de 24.03.2008 de participantul S.C. G.I.I. S.R.L., dispunând  
anularea raportului procedurii nr.2178/17.03.2008şi a actelor subsecvente acestuia, respingerea ca 
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inacceptabilă a ofertei depuse de S.C. G.C. S.R.L. pentru neîndeplinirea cerinţelor de clasificare şi 
selecţie în conformitate cu art. 36 alin.1 lit.b din H.G. nr. 925/2006 şi continuarea procedurii de 
atribuire prin evaluarea singurei oferte admisibile.  

La data de 05.05.2008, în urma reevaluării ofertelor, este declarată câştigătoare S.C. G.C. 
S.R.L., fiind încheiat Raportul procedurii 3685/05.05.2008.  

Prin Decizia nr. 2211/C9/1765/28.05.2008, Consiliul Superior de Soluţionare a Contestaţiilor a 
admis contestaţia formulată la data de 07.05.2008 de participantul  S.C. G.I.I. S.R.L, dispunând 
anularea raportului procedurii nr. 3685/05.05.2008. şi a actelor subsecvente acestuia, respingerea ca 
inacceptabilă a ofertei depuse de S.C. G.C. S.R.L. şi continuarea procedurii de atribuire prin evaluarea 
singurei oferte admisibile,a  S.C. G.I.I. S.R.L. 

La data de 13.06.2008, în urma reevaluării ofertelor, este declarată câştigătoare S.C. G.I.I. 
S.R.L., fiind încheiat Raportul procedurii nr. 5269/13.06.2008.  

Prin adresa nr. 5272/13.06.2008, societatea reclamantă este invitată de către autoritatea 
contractantă în vederea semnării contractului de furnizare, la data de 27.06.2008.  

Prin adresa nr. 607/27.06.2008 se răspunde de către S.C. G.I.I. S.R.L. în sensul refuzului de a 
mai încheia contractul de furnizare, motivat de împrejurarea că: „datorită şirului lung de contestaţii 
derulate de la momentul licitaţiei deschise organizate în data de 05.03.2008 şi până la data prezentei, 
valabilitatea ofertei noastre a expirat la 06.05.2008”. 
         Ca urmare a acestui refuz, se întocmeşte de către autoritatea contractantă Raportul procedurii nr. 
5846/27.06.2008 prin care se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică.   
     Potrivit disp. art. 286 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
modificată şi completată prin O.U.G. nr. 94/2007 - O.U.G. nr. 143/2008, forma în vigoare la data 
sesizării instanţei de judecată:  
   (1) Pentru soluţionarea litigiilor privind acordarea de despăgubiri, este competentă numai instanţa 
de judecată.  
   (2) În cazul în care persoana care se consideră vătămată solicită plata de despăgubiri, atunci 
aceasta trebuie să facă dovada că:  
   a) prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă au fost încălcate; şi  
   b) ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a 
încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  
   (3) Pentru soluţionarea litigiilor apărute după încheierea contractului de achiziţie publică, altele 
decât cele referitoare la despăgubiri, este competentă numai instanţa de judecată.  

Art. 286 a fost modificat prin art. II, pct. 58 din O.U.G. nr. 19/2009 în sensul 
următor:  
    (1) Procesele şi cererile privind actele autorităţilor contractante, acordarea despăgubirilor pentru 
repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, 
nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie 
publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a 
tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.  
   (2) Litigiile privind desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi 
cele privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul acestor proceduri se soluţionează de 
urgenţă şi cu precădere, potrivit dispoziţiilor art. 7202-7207 şi art. 7209 din Codul de procedură 
civilă, care se aplică în mod corespunzător.  

Totodată, prin art. II.pct. 59 se modifică art. 287 din O.U.G. nr. 34/2006, după cum urmează :  
   (1) Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se solicită 
numai în justiţie, în condiţiile prevederilor art. 2562 alin. (1) sau prin acţiune separată.  
   (2) Despăgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al autorităţii contractante sau ca 
urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire, prin 
încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, se pot acorda numai după anularea în 
prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, după caz, după revocarea actului sau luarea oricăror 
altor măsuri de remediere de către autoritatea contractantă.  
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   (3) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând 
cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vătămată 
trebuie sa facă doar dovada încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a 
faptului că ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a 
încălcării respective.  
 Reclamanta solicită despăgubiri băneşti în sumă  de 34.828 lei, reprezentând adaosul comercial 
nerealizat de reclamantă pe o perioadă de trei luni, aprilie-iunie.  

Tribunalul a reţinut că reclamanta nu arată în concret care este actul prejudicial al autorităţii 
contractante. Se deduce însă că reclamanta se consideră prejudiciată prin cele două rapoarte ale 
procedurii, nr. 2178/17.03.2008, respectiv 3685/05.05.2008, pe care a fost obligată să le conteste, 
susţinând reclamanta că intervalul mare de timp consumat pentru contestarea rezultatelor procedurii a 
făcut ca oferta reclamantei să iasă  din termenul de valabilitate.  

Examinând contestaţia formulată de către reclamantă în faţa Consiliului  Superior de 
Soluţionare a Contestaţiilor împotriva Raportului procedurii nr. 3685/05.05.2008 , prima instanţă a 
constatat că reclamanta a solicitat Consiliului să fie anulate rezultatul procedurii şi să fie obligată 
autoritatea contractantă  să desemneze ca şi câştigătoare a licitaţiei oferta depusă de S.C. G.I.I. S.R.L. 
Contestaţia a fost formulată la data de 07.05.2008, conform menţiunii contestatoarei, şi înregistrată la 
autoritatea contractantă la data de 08.05.2008 .   

Deşi prin adresa ulterioară  nr.607/27.06.2008 reclamanta arată că valabilitatea ofertei sale ar fi 
expirat la 06.05.2008, totuşi în contestaţia formulată ulterior datei expirării, 07.05.2008, nu se face 
vorbire despre această împrejurare, dimpotrivă, aşa cum s-a arătat mai sus, rezultă din cuprinsul 
contestaţiei că reclamanta era interesată în atribuirea contractului de achiziţie publică.  

Potrivit disp. art. 255 din O.U.G. nr. 34/2006, forma în vigoare la data formulării contestaţiei  :  
(1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-

un act al autorităţii contractante, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, are 
dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă, sau în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările ulterioare.  
   (2) Despăgubirile se solicită numai prin acţiune în justiţie, în conformitate cu dispoziţiile legii 
contenciosului-administrativ.  
   (3) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoana care se consideră vătămată se înţelege orice 
persoană care îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii:  
   a) are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică pentru a cărui 
atribuire se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;  
   b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu, ca o consecinţă a unui act al autorităţii 
contractante, de natură să producă efecte juridice.  
   (4) Este considerat act al autorităţii contractante:  
   a) orice act administrativ;  
   b) lipsa emiterii unui act administrativ sau a oricărui alt act al autorităţii contractante ori refuzul 
de a-l emite;  
   c) orice alt act al autorităţii contractante, altele decât cele prevăzute la lit. a) sau b), care produce 
sau poate produce efecte juridice.  
   (5) Obiectul contestaţiei poate fi, după caz, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de 
a emite un act, obligarea autorităţii contractante de a lua orice alte măsuri necesare pentru 
remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire.  

Potrivit art.  278:  
    (1) Consiliul se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond, iar când se constată 
că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei.  
   (2) Consiliul va examina, din punct de vedere al legalităţii şi temeiniciei, actul atacat şi poate 
pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să emită 
un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de 
atribuire.  
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   (3) În situaţia în care Consiliul apreciază că există şi alte încălcări ale prevederilor legale privitor 
la actul atacat, în afara celor invocate de contestator, poate să dispună din oficiu remedierea 
încălcării prevederilor legale.  
   (4) În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a 
actului atacat, va preciza şi termenul în care aceasta trebuie adusă la îndeplinire, care nu poate fi 
mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului aşa cum este 
prevăzut la art. 280 alin. (5). Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurii de remediere, scop în care 
Consiliul îi va trimite acesteia, în copie, toate deciziile sale motivate.  
   (5) Consiliul poate respinge contestaţia ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de 
obiect, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestaţia, 
precum şi pe orice altă excepţie de procedură sau de fond.  
   (6) În funcţie de soluţia pronunţată, Consiliul va decide asupra continuării sau anulării procedurii 
de achiziţie publică.  
   (7) Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de 
către contestator.  
   (8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul 
soluţionării contestaţiei.  
 Prejudiciul cauzat prin cele două rapoarte ale procedurii, anulate prin deciziile consiliului, 
consta în neatribuirea contractului de achiziţie în cauză. 

 Acest prejudiciu a fost însă reparat tocmai prin anularea celor două rapoarte şi obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor (Decizia nr. 1305/C9/840/10.04.2008), respective 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea singurei oferte admisibile , aceea a reclamantei 
(Decizia nr. 2211/C9/1765/28.05.2008).  

Raportat la obiectul ultimei contestaţii, prin care se solicită în mod expres  să fie obligată 
autoritatea contractantă  să desemneze reclamanta ca şi câştigătoare a licitaţiei, tribunalul a apreciat că 
prejudiciul cauzat a fost reparat întocmai în modalitatea solicitată de reclamantă.  

Prejudiciul solicitat a fi reparat de către reclamantă, reprezentat de adaosul comercial pe care l-
ar fi realizat în ipoteza încheierii contractului,  nu este produs prin cele două rapoarte ale autorităţii 
contractante, ci tocmai prin neîncheierea contractului .  

Neîncheierea contractului de achiziţie publică nu este determinată însă de vreun act al 
autorităţii contractante,  lipsa emiterii unui act administrativ sau a oricărui alt act al autorităţii 
contractante ori refuzul de a-l emite, sau de un  orice alt act al autorităţii contractante, altul  decât cele 
enumerate, care produce s-au poate produce efecte juridice.  

Contractul nu a fost încheiat întrucât reclamanta a refuzat să îl mai semneze, cu motivaţia că 
datorită şirului lung de contestaţii derulate de la momentul licitaţiei deschise organizate în data de 
05.03.2008 şi până la data prezentei, valabilitatea ofertei  a expirat la 06.05.2008.  

Ori, şirul lung de contestaţii a fost promovat tocmai de către reclamantă, care a ales să îşi 
repare prejudiciul cauzat prin cele două rapoarte prin formularea contestaţiilor şi solicitarea de  
anularea a acestora şi obligarea autorităţii contractante la a o desemna câştigătoare, cu consecinţa 
implicită a atribuirii contractului. Reclamanta putea să se adreseze direct instanţei de judecată în 
condiţiile  art. 286 cu o cerere de  acordare de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin cele două 
rapoarte, situaţie în care ar fi trebuit să probeze  doar  că  prevederile O.U.G. nr. 34/2006  au fost 
încălcate şi că  ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare 
a încălcării prevederilor ordonanţei. Reclamanta a ales însă calea administrativ-jurisdicţională şi 
repararea prejudiciului prin anularea celor două rapoarte şi obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertei sale, instanţa de judecată apreciind că cele două măsuri reparatorii nu pot fi 
cumulate.  

Prima instanţă a apreciat că neîncheierea contractului este rezultatul exclusiv al voinţei 
reclamantei, pe care şi-o poate desigur exprima, în temeiul principiului libertăţii contractuale. Refuzul 
de a încheia contractul nu poate fi justificat însă prin expirarea termenului de valabilitate a ofertei, din 
cauza duratei procedurii. Chiar dacă potrivit fişei achiziţiei publice, perioada de valabilitate a ofertei 
era de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor – 05.03.2008, întrucât criteriul pentru 
atribuirea contractului era preţul cel mai scăzut pentru întreaga cantitate de produse, fără posibilitatea  
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de actualizare a preţului pe parcursul desfăşurării contractului, rezultă că preţurile prezentate în ofertă 
trebuiau menţinute pe întreaga perioadă de derulare a contractului, până la 31.12.2008.   

Împotriva acestei sentinţe civile a formulat recurs reclamanta SC G.I.I. SRL, criticând-o pentru 
nelegalitate, prin prisma motivelor de recurs, susţinând în esenţă, următoarele: 

Temeiul juridic  al cererii de chemare în judecată este reprezentat de prev. art.286 din O.U.G. 
nr.34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii în forma în vigoare la data formulării cererii 
de chemare în judecată. 

Cele două condiţii prevăzute de art.286 sunt îndeplinite în cauză. 
Astfel, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă au fost încălcate, fapt consemnat în mod 

evident prin decizia  nr. L 305/c9/840 din 10.04.2008 prin care dispune „anularea raportului 
procedurii 3685/05.05.2008 şi a actelor subsecvente acestuia, respingerea  reevaluarea ofertelor 
admisibile în  termen de 10 zile de la comunicarea prezentei decizii” şi prin Decizia nr. 
2211/C9/1765/28.05.2008 prin care CNSC dispune anularea raportului procedurii declarând  
inacceptabilă oferta depusă de SC G.C. SRL pentru neîndeplinirea condiţiilor de calificare şi selecţie. 
Prin aceeaşi decizie se impune  evaluarea singurei oferte admisibile în termen de 10 zile de la primirea 
prezentei. 

Se susţine ca societatea reclamantă ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul, la momentul 
la care trebuia încheiat acest contract şi în condiţiile ofertei făcute, iar aceasta a fost compromisă ca 
urmare a încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 

În aceste condiţii, prin acţiunile sale S.B.R. Techirghiol a produs societăţii reclamante un 
prejudiciu reprezentat de  adaosul comercial nerealizat pe perioada celor trei luni, aprilie, mai, iunie 
2008, adaos pe care societatea l-ar fi obţinut dacă procedura de licitaţie şi contractul se derulau în 
condiţii legale, adaos comercial care a fost stabilit prin expertiza contabilă efectuată în cauză. 

Recurenta consideră că argumentele instanţei de fond nu pot fi reţinute şi se bazează pe o 
interpretare eronată a dispoziţiilor legale. 

Prejudiciul cauzat societăţii reclamante prin cele două rapoarte ale procedurii, anulate prin 
deciziile consiliului nu constă în neatribuirea contractului de achiziţie în cauză, ci în consecinţele pe 
care neatribuirea şi neîncheierea contractului de achiziţie la momentul la care autoritatea contractantă 
trebuia să procedeze în acest sens la data de 05.03.2008. 

Aceste consecinţe constau în  nederularea contractului şi în  neîncasarea de către societatea 
reclamantă a adaosului comercial pe care l-ar fi încasat dacă autoritatea contractantă ar fi respectat 
dispoziţiile legale privind procedura de achiziţie. 

În consecinţă acest prejudiciu nu a fost reparat prin anularea celor două rapoarte şi obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, respective obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea singurei oferte admisibile, aceea a reclamantei. 
 Este firesc că după trecerea a mai mult de 3 luni, în care condiţiile economice raportate la 
oferta iniţiale s-au schimbat esenţial, societatea reclamantă să nu mai poată încheia contractul de 
achiziţie în aceleaşi condiţii. 
 În condiţiile  în care nu se mai puteau menţine condiţiile ofertei în mod evident contractul nu 
mai putea fi încheiat dar tot din culpa autorităţii contractante care a încălcat dispoziţiile legale privind 
achiziţiile publice. 
 Condiţiile comerciale nu se referă doar la preţul din oferta care trebuie menţinut pe întreaga 
perioadă de derulare a contractului, până la 31.12.2008 ci şi în condiţiile în care societatea reclamantă 
se aproviziona de la terţi. 
 Pentru aceste considerente solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate şi 
admiterea cererii de chemare în judecată cu consecinţa obligării pârâtului la plata sumei de 34.828 lei, 
reprezentând adaosul comercial nerealizat de societate pe o perioadă de 3 luni, aprilie, mai, dobânda 
legală la această sumă de la data de 30.07.2008 şi până la plata efectivă. 
 Verificând hotărârea recurată din prisma criticilor formulate Curtea apreciază nefondat 
recursul pentru următoarele considerente: 

Curtea reţine că,  prima instanţă a reţinut în mod corect situaţia de fapt ce rezulta din actele 
dosarului de fond. Astfel, recurenta reclamanta a înţeles să participe la procedura de licitaţie publica 
demarata de S.B.R. Techirghiol în vederea încheierii contractului de furnizare a produselor agricole, 
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horticole şi de grădină pentru anul 2008 iar la data de  05.03.2008 este declarată câştigătoare S.C. 
G.C. S.R.L., fiind încheiat Raportul procedurii nr. 2178/17.03.2008.  

S.C. G.I.I. S.R.L. formulează contestaţie iar prin Decizia nr. 1305/C9/840 din 10.04.2008 
C.N.S.C admite contestaţia dispunând anularea raportului procedurii nr.2178/17.03.2008 şi a actelor 
subsecvente acestuia precum şi  respingerea ca inacceptabilă a ofertei depuse de S.C. G.C. S.R.L  

La data de 05.05.2008, este declarată câştigătoare tot S.C. G.C. S.R.L., fiind încheiat Raportul 
procedurii 3685/05.05.2008 act pe care recurenta l-a contestat. 

Prin Decizia nr. 2211/C9/1765/28.05.2008 C.N.S.C. a admis contestaţia  dispunând: anularea 
raportului procedurii nr. 3685/05.05.2008. şi a actelor subsecvente acestuia, respingerea ca 
inacceptabilă a ofertei depuse de S.C. G.C. S.R.L. şi continuarea procedurii de atribuire prin evaluarea 
singurei oferte admisibile, a  S.C. G.I.I.  S.R.L. 

La data de 13.06.2008, în urma reevaluării ofertelor, este declarată câştigătoare S.C. G.I.I. 
S.R.L., fiind încheiat Raportul procedurii nr. 5269/13.06.2008. Însă, recurenta reclamantă refuză 
încheierea contractului invocând faptul că nu pot fi menţinute condiţiile ofertei dat fiind faptul că s-au 
schimbat esenţial condiţiile economice. 

Ori, participând la procedura de achiziţie publica iniţiată de către S.B.R. Techirghiol, în 
calitate de autoritate contractantă, reclamanta a înţeles să depună o ofertă care sa fie avută în vedere 
atât la selecţia societăţii caştigătoare a licitaţiei dar şi la încheierea contractului pentru care a şi fost 
iniţiata procedura.    

Daca contractul s-ar fi încheiat în luna martie 2008 acesta s-ar fi derulat timp de un an în 
condiţiile ofertei depusă de către societatea reclamanta în luna februarie 2008. 

Astfel, nu se poate reţine ca veridica susţinerea reclamantei în sensul ca în luna mai a trebuit să 
refuze încheierea contractului din cauza schimbării condiţiilor economice avute în vedere la momentul 
întocmirii  ofertei iniţiale întrucât la momentul depunerii ofertei societatea reclamantă, în calitate de 
participant la procedura de achiziţie publică, şi-a asumat condiţiile pe care le-a declarat pentru a fi 
avute în vedere la calificare şi, mai mult, acestea constituie termenii în care se încheie şi se derulează  
contractul. De altfel, aceste condiţii au fost luate în consideraţie de CNSC atunci când a reţinut ca 
admisibilă oferta SC G.I. SRL. 

Prin urmare, societatea participantă şi-a evaluat  activitatea iar schimbarea condiţiilor în care 
aceasta se aprovizionează de la terţi nu interesează autoritatea contractanta, odata ce societatea  şi-a 
precizat termenii ofertei. 

Prin prejudiciu se înţeleg rezultatele dăunătoare, de natură patrimonială, efecte ale încălcării 
drepturilor şi intereselor legitime ale unei persoane. Aşadar, examinarea răspunderii delictuale 
urmăreşte determinarea cazurilor şi condiţiilor în care o persoana poate pretinde repararea 
prejudiciului ce i-a fost cauzat. 

Ori, aşa cum rezulta din situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută, reclamanta a participat ca 
ofertant la procedura de achiziţie publica şi dat fiind faptul ca nu a fost declarata câştigătoare a 
contestat rezultatul procedurii. Rezultă că recurenta reclamanta şi-a exercitat un drept legal, 
recunoscut de OUG 34/2006 de a participa la procedură dar şi de a exercita căile de atac prevăzute de 
actul normativ. 

Prin reglementarea contestaţiei la CNSC şi  plângerea împotriva deciziei pronunţate de către 
consiliu legiuitorul a urmărit să supună controlului  legalitatea actelor întocmite de autoritatea 
contractanta şi să permită oricărui participant la procedura care se considera nedreptăţit sa conteste 
actele precum şi rezultatul procedurii. Aceasta reglementare este conforma cu Directiva 
nr.89/665/CEE care prevede obligaţia statelor de a  asigura existenta unei cai de atac eficiente şi 
caracterizate de celeritate împotriva deciziilor luate de autoritatea contractanta, cale de atac  ce 
vizează nu numai deciziile luate în cazul procedurii propriu-zise de licitaţie dar şi pe cele ce preced 
faza licitaţiei. Rezultă astfel, ca oricărui participant la procedura îi este deschisa calea de atac 
împotriva unui act al autorităţii contractante iar prin aceasta se urmăreşte, atât în practica naţională cat 
şi în cea comunitară, asigurarea legalităţii procedurii prin controlul actelor şi nicidecum sancţionarea 
autorităţii contractante emitente în cazul constatării unei nelegalităţi. 

A reţine raţionamentul recurentei reclamante înseamnă acreditarea posibilităţii oricărui 
participant la procedura de a obţine daune în cazul  în care CNSC admite contestaţia şi dispune 
anularea unui act al autorităţii contractante. Prin participarea la procedura de achiziţie un ofertant are 
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posibilitatea şi nicidecum certitudinea  câştigării contractului iar prejudiciul pe care îl invocă recurenta 
este un prejudiciu eventual şi nu cert.  

Mai mult, recurenta reclamantă nu a dovedit că a încheiat raporturi contractuale cu terţii, având 
ca obiect tocmai procurarea produselor agricole pentru care s-a iniţiat procedura de achiziţie astfel 
încât nu poate proba existenţa unui prejudiciu cert cauzat de neîncheierea contractului. De altfel, aşa 
cum s-a şi reţinut, contractul de achiziţie nu a mai fost încheiat din culpa recurentei care a refuzat 
încheierea contractului din motive ce nu pot fi apreciate ca întemeiate autoritatea contractantă 
adresându-i în acest sens invitaţia la perfectarea contractului.   

În sustinerea criticilor invocate recurenta a invocat dispozitiile art. 286 din OUG 34/2006 
potrivit carora:” Pentru soluţionarea litigiilor privind acordarea de despăgubiri, este competentă 
numai instanţa de judecată.  
   (2) În cazul în care persoana care se consideră vătămată solicită plata de despăgubiri, atunci 
aceasta trebuie să facă dovada că:  
   a) prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă au fost încălcate; şi  
   b) ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a 
încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  

Dispoziţiile  art. 286 din OUG 34/2006 lit a şi b prevăd într-adevăr faptul că se pot solicita 
despăgubiri dacă persoana care se consideră vătămată face dovada că au fost încălcate dispoziţiile 
ordonanţei şi că ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul dar că aceasta a fost compromisă de 
autoritatea contractantă prin încălcarea dispoziţiilor ordonanţei. 

Ori, din dispozitivul deciziei  pronunţate de CNSC rezultă că s-a dispus anularea raportului 
procedurii din data 17.03.2008 şi reevaluarea ofertelor admisibile, termenul de oferte admisibile 
însemnând ambele oferte participante la procedură.Astfel, se instituie în sarcina autorităţii obligaţia de 
reevaluare a celor două oferte participante iar în acest stadiu ambele societăţi aveau o şansa  câştigării 
contractului, în sensul art.286 alin.2 lit.b din OUG 34/2006. 

În cea de a doua decizie CNSC dispozitivul prevede fără echivoc obligaţia autorităţii 
contractante de a încheia contractul cu SC G.I. SRL şi numai din acest moment societatea avea 
garanţia câştigării contractului în favoarea sa  refuzând însă  încheierea contractului. 

Pe cale de consecinţă, faţă de toate aceste considerente, Curtea apreciind că în mod corect 
prima instanţă a reţinut că dispoziţiile art.286 OUG 34/2006 nu sunt incidente în cauză, în temeiul art 
312 Cod proc. civilă  va respinge recursul ca nefondat.  
 

Opinie minoritară - Judecător K.V. 
 În opinia judecătorului minoritar, în speţă se impunea soluţia admiterii recursului, modificării 
hotărârii Tribunalului Constanţa şi admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată. 
 Situaţia de fapt ce conduce la concluzia că s-ar fi impus obligarea autorităţii contractante către 
participanta SC G.I.I. SRL la plata de despăgubiri, datorate conform O.U.G. 34/2006, poate fi reţinută 
în mod sintetic astfel: 
 La 04.02.2008, autoritatea contractantă iniţiază procedura de atribuire prin licitaţie deschisă a 
contractului de furnizare de produse agricole, horticole şi de grădină, licitaţie câştigată la 05.03.2008 
de către SC G.C. S.R.L. 
 Urmare a contestării soluţiei autorităţii contractante de către reclamantă, CNSC anulează 
raportul autorităţii contractante, respinge ca inacceptabilă oferta lui SC G.C. SRL pentru 
neîndeplinirea cerinţelor de clasificare a selecţiei şi dispune continuarea procedurii de atribuire prin 
evaluarea singurei oferte admisibile, respectiv a SC G.I.I. SRL. 
 Cu nesocotirea gravă a dispoziţiilor organului administrativ jurisdicţional, autoritatea 
contractantă la 05.05.2008 reanalizează ofertele, fiind declarată câştigătoare oferta lui SC G.C. 
S.R.L. 
 A doua contestaţie formulată de reclamanta SC G.I.I. SRL, împotriva acestei soluţii a 
autorităţii contractante este admisă de CNSC la 28.05.2008, ce dispune anularea soluţiei autorităţii 
contractante, şi respingând ca inacceptabilă oferta depusă de SC G.C. SRL dispune continuarea 
procedurii de atribuire prin evaluarea singurei oferte admisibile, respectiv a reclamantei SC G.I.I. 
SRL. 
  În final, respectiv la 13.06.2008 este declarată câştigătoare oferta reclamantei. 
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 Pornind de la situaţia de fapt expusă, de la cea de drept şi ţinând cont de natura şi cuantumul 
sumei solicitate de către reclamantă (respectiv 34.828 lei - reprezentând adaosul comercial pe care l-ar 
fi obţinut dacă ar fi vândut mărfurile respective autorităţii contractante pe perioada: aprilie-mai, iunie 
2008-,) solicitarea de obligare la plata despăgubirilor este una perfect fondată. 
 Aceasta pentru că adaosul comercial nerealizat este solicitat strict pentru perioada determinată 
ca urmare a admiterii de către CNSC a primei contestaţii a reclamantei şi până la 27.06.2008 când 
autoritatea contractantă a invitat-o să încheie contractul. 
 Reclamanta a dovedit îndeplinirea condiţiilor prev. de O.U.G. 34/2006 – art.246 pentru a 
beneficia de despăgubiri. 
 În speţă, prin nesocotirea de către autoritatea contractantă a deciziei C.N.S.C. prin care se 
dispusese reluarea procedurii de atribuire cu singura ofertă admisibilă, (cea a reclamantei ), aceasta 
din urmă a avut şansa reală de a câştiga contractul la momentul - aprilie 2008, în condiţiile ofertei 
făcute la acel moment, şansă compromisă ca urmare a încălcării evidente de către autoritate a 
prevederilor O.U.G. 34/2006. 

Această încălcare este stabilită în mod expres prin pronunţarea deciziei CNSC. nr. 
305/09/840/10.04.2008. 
 În acest context nu se poate spune că prejudiciul  încercat de reclamant a fost recuperat prin 
admiterea contestaţiilor şi anularea măsurilor autorităţii contractante. 
 Aceasta pentru că în speţă este vorba despre un prejudiciu patrimonial, creat  ca şi consecinţă 
directă  şi imediată a neîncheierii contractului de  achiziţie la  momentul la care autoritatea 
contractantă trebuia să procedeze în acest sens - 05.03.2008 -, a nederulării acestuia şi neîncasării 
adaosului comercial cuvenit dacă autoritatea contractantă ar fi respectat dispoziţiile legale aferente 
procedurii de achiziţie desfăşurate. 
 Nu poate fi reţinută neîndeplinirea condiţiilor prev. de art. 286 alin.2 pct. b din OUG 34/2006 
prin imputarea reclamantei a faptului ca din vina sa nu s-a mai încheiat contractul atâta vreme cât, 
fiind vorba despre alegerea criteriului „preţul cel mai mic”, este evident că schimbându-se condiţiile 
economice avute în vedere la momentul întocmirii ofertei iniţiale (creşterea preţurilor la materiale la 
furnizori ,a costului transportului ş.a.) nu se mai putea vorbi despre obţinerea vreunui profit de către 
reclamantă. 
 Prin soluţia sa, judecătorul fondului impută reclamantei o atitudine procesuală diligentă, 
adecvată scopului propus - anume acela de a-şi crea premise legale pentru câştigarea licitaţiei - , 
sancţionând astfel o solicitare întemeiată de despăgubiri motivat de faptele: şirul de contestaţii a fost 
determinat de reclamantă şi greşita alegere a căii administrativ – jurisdicţionale. 
 Cele imputate petentei sunt lipsite de temei juridic, întrucât atitudinea vădit abuzivă a 
autorităţii contractante şi încălcarea gravă de către aceasta a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor, 
sunt elementele ce au generat aşa - zisul „lung sir de contestaţii „iar pe de altă parte, alegerea căii 
indicate de instanţă în considerentele deciziei ar fi impus dovedirea aceloraşi condiţii ca şi în prezenta 
cale aleasă, condiţii ce sunt pe deplin probate. 
 

74. Achiziţie publică. Revizuire contract prestaţie, în sensul completării cu o clauză 
privind modificarea valorii contractului  

 
                                          Art.2, al.2 lit.”r”, art.8, art.18 – Legea nr.554/2004 

 
Decizia civilă nr. 713/CA/20.10.2010 

Dosar nr. 12711/118/2009 
 

Prin cererea formulată la data de 30.09.2009 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - 
Secţia comercială sub nr.12711/118/2009, reclamanta SC S.T. SRL a solicitat în contradictoriu cu 
pârâtul Municipiul Constanţa prin Primar revizuirea judiciară a art.8 din contractul de prestaţii 
nr.74659/2001 în sensul de a se adăuga un nou alineat cu următorul conţinut „valoarea contractului va 
fi modificată şi ori de câte ori se modifică salariul minim pe economie şi obligaţiile fiscale ale 
angajatorului faţă de bugetul de stat”. 
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 În motivarea cererii, reclamanta a arătat că în momentul adjudecării  s-a avut în vedere caietul 
de sarcini prezentat în documentaţia de licitaţie. Printre elementele de cost avute în vedere a fost 
salariul minim pe economie, care era la acel moment de 151,69 lei. 
 În condiţiile în care de la data încheierii contractului şi până în prezent condiţiile economice s-
au modificat substanţial, executarea contractului a devenit extrem de anevoioasă pentru societate, 
astfel că se impune ca şi contractul să fie adaptat noilor schimbări economice. 
 Deşi nu există dispoziţii legale în materia revizuirii contractelor bazată pe teoria impreviziunii, 
legiuitorul a avut în vedere şi aceste neajunsuri de legi, motiv pentru care în noul cod civil şi-a găsit 
reglementarea în art.1271. 
 Secţia comercială a Tribunalului Constanţa a constatat natura cauzei ca fiind de contencios 
administrativ, dosarul fiind  reînregistrat sub nr.12711/118/2009. 
 Reclamanta a făcut precizări la acţiune arătând că temeiul juridic al cererii îl reprezintă 
art.8 şi 18 alin.4 din Legea nr.554/2004 şi OUG nr.34/2006. 
 Instanţa a invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii acţiunii, iar prin sentinţa civilă 
nr.601/13.05.2010 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea reclamantei şi a obligat reclamanta 
către pârât la plata sumei de 595 lei reprezentând cheltuieli de judecată. 

Analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii acţiunii, tribunalul a constatat că, faţă de 
disp. art.18 alin.4 lit.d din Legea nr.554/2004, acţiunea este inadmisibilă, întrucât interesul public nu 
cere suplinirea consimţământului pârâtului, modificarea unilaterală putând fi făcută numai pentru 
motive excepţionale care pot fi considerate ca fiind orice modificări intervenite în legătură cu interesul 
naţional sau local şi care fac ca serviciul public să nu mai poată satisface corespunzător acest interes. 

Prin urmare, caracterul excepţional nu trebuie raportat la previzibilităţile unui eveniment, ci la 
efectele pe care acesta le produce asupra interesului general. În speţă, faptul că salariul minim pe 
economie a avut o creştere de la data încheierii contractului, respectiv anul 2001, fapt ce a determinat 
executarea mai anevoioasă din partea reclamantei, nu produce efecte asupra interesului general. 
  S-a mai reţinut că interesul public este reglementat de art.2 lit.r din Legea nr.554/2004 ca fiind 
interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea normelor comunitare, realizarea competenţei 
publice. Ori, motivele invocate de reclamanţi pentru suplinirea consimţământului pârâtului nu produce 
efecte şi nu este cerut de interesul public, ci de interesul privat al reclamantei. 
 Pentru aceste considerente, instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii şi a respins acţiunea ca 
inadmisibilă. 

Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs reclamanta SC S.T. SRL, în temeiul 
art.3041 Cod procedură civilă, criticând soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi 
netemeinică.  

A susţinut recurenta că, în speţă, se aplică în mod perfect teoria îmbrăţişată şi de doctrina 
comercială română a impreviziunii, ce determină necesitatea unor clauze de tip hardship şi de 
indexare, şi care a fost transpusă reglementativ şi în noul cod civil, ce urmează a intra în vigoare. 

S-a arătat că este vorba de necesitatea corelării valorii unui contract cu alte valori, supuse unor 
variaţii inerente şi previzibile ca apariţie, şi nu ca amploare certă, astfel încât să fie menţinută, pe tot 
parcursul îndelungat al executării contractului, o valoare reală a obligaţiilor contractuale şi asigurat 
astfel un echilibru cât mai bun, mai echitabil între părţile contractante. 

În situaţia dată, echilibrul dintre părţi este serios afectat de creşterea, de-a lungul timpului, de 
mai mult de trei ori a salariului minim pe economie, element de structură a tarifului, astfel cum a fost 
stabilit contractual, fapt ce determină o creştere de cost şi o diminuare corespunzătoare a profitului. În 
acest fel, executarea obligaţiilor asumate prin contract devine deosebit de împovărătoare, de aici 
născându-se dreptul societăţii recurente de a obţine o restabilire a acestui echilibru, dacă nu prin 
negociere directă cu contractantul, atunci pe cale judiciară. 

Instanţa de fond, printr-o interpretare particulară a normei de drept, leagă posibilitatea 
antamării demersului judiciar în baza art.554/2004 cu scop de revizuire contractuală prin suplinirea 
consimţământului pârâtului ce o refuză în mod expres, de interesul public într-o asemenea revizuire. 

În acest fel, se conferă prevederilor art.18 alin.4 lit.d o adevărată valoare unilaterală, potrivit 
căreia, practic, se poate obţine revizuirea contractuală doar dacă aceasta este solicitată de către 
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entitatea ce are în grijă interesul public şi anume autoritatea contractantă, în cazul contractelor 
administrative încheiate în urma unei proceduri de achiziţie publică. 

Ori, o asemenea interpretare a unei norme conţinute de legea contenciosului administrativ, 
născută din grija legiuitorului de a proteja cetăţenii faţă de încălcări ale drepturilor lor de către 
instituţiile publice, este evident greşită. 

Prin lege, interesul public este definit ca interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia 
constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, 
satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei autorităţilor publice. 

O altă definiţie doctrinară arată că interesul public este acel interes care implică garantarea şi 
respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime 
ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care 
România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor 
eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor. 

Prin urmare, nu se poate considera că interesul public exclude interesele legitime ale 
cetăţenilor (iar extrapolarea la interesul unei entităţi de tipul societăţii comerciale cu răspundere 
limitată se poate face lesne). 

Pârâtul, prin organele sale, are, printre altele, atribuţia de a asigura protecţia şi refacerea 
mediului, întreţinerea, conservarea şi punerea în valoare a spaţiilor verzi (art.36 din Legea 
nr.215/2001). Tot el a luat hotărârea, în anul 2001, de a externaliza activitatea corespunzătoare acestei 
atribuţii, prin contractarea serviciilor de întreţinere a spaţiilor verzi cu o societate de drept privat, 
urmare a unei licitaţii organizate potrivit legislaţiei din acea vreme. 

Procedând astfel, activitatea ce vizează, până la urmă, un interes public (chiar dacă de natură 
locală), şi-anume întreţinerea spaţiilor verzi din oraş, a fost transferată adjudecatarului licitaţiei şi 
semnatarului contractului de prestări servicii, în speţă societatea recurentă, îndrituită şi obligată în 
acelaşi timp de a desfăşura operaţiunile specifice întreţinerii spaţiilor verzi şi de plantare a 
materialului dendrologic în fiecare sezon în folosul tuturor cetăţenilor Constanţei, în baza unui preţ, 
câtă vreme autoritatea publică locală a renunţat a efectua, prin mijloace proprii o asemenea activitate 
impusă de lege. 

Recurenta, co-contractant al municipalităţii în acest contract, şi prestatoare a serviciilor sus-
descrise, nu poate fi privită în mod disociat de interesul public. 

Câtă vreme faptele sunt certe - compunerea tarifului pe baza salariului minim pe economie, 
creşterea acestuia în decursul ultimilor nouă ani cu peste 300%, pierderea unei părţi importante din 
profitul previzionat la începutul relaţiei contractuale, datorită majorării considerabile a costurilor 
îndeosebi datorită salariului minim (peste 90% din personal fiind încadraţi cu acest salariu) - 
respingerea acţiunii pe motiv de inadmisibilitate echivalează cu denegarea de dreptate, astfel cum 
glăsuieşte art.3 din Cod  Civil. 

Mai mult, o asemenea soluţie produce o încălcare evidentă a dreptului de acces la justiţie 
(garantat prin art.21 din Constituţie) întrucât îngrădeşte, prin interpretarea greşită a legii, posibilitatea 
societăţii de a exercita acest drept. 

Întreţinerea spaţiilor verzi din municipiu este realizată actualmente de două societăţi: recurenta 
şi SC Pomacost SRL. În cazul rezilierii celor două contracte din iniţiativa prestatorilor, în primul rând 
municipalitatea se va putea îndrepta împotriva acestora cu cereri de dezdăunare, iar în al doilea rând 
va trebui organizată o nouă licitaţie pentru atribuirea contractelor către noi prestatori, cu cheltuiala şi 
întârzierile de rigoare, care contracte vor conţine tarife construite în acelaşi mod, adică pornind de la 
salariul minim pe economie actual. 

Întrucât părţile, la compunerea textului contractual, au prevăzut creşterea tarifului doar pe bază 
de inflaţie, neluând în seamă posibila creştere a salariului minim, apare ca legală prin echitate, corectă 
şi logică modificarea contractului prin luarea în considerare şi a acestui element de influenţă valorică. 

Câtă vreme co-contractantul, pârât în speţă, manifestă o opoziţie nejustificată, aproape de abuz, 
privitor la o asemenea modificare, consideră recurenta că are dreptul procesual, în baza drepturilor 
subiective, materiale, de a solicita instanţei de judecată, pe baza materialului probator, să pronunţe 
modificarea contractuală dorită. 

În drept, au fost invocate disp. art.299, 3041, 312 al.3 Cod procedură civilă, art.970 alin.2, 
Legea nr. 554/2004, OG nr. 34/2006. 
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Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 

Astfel, reclamanta a solicitat instanţei de judecată revizuirea contractului de prestaţie 
nr.74659/2001 încheiat între părţi în sensul completării acestuia cu o clauză privind modificarea 
valorii contractului corespunzător modificării salariului minim pe economie şi a obligaţiilor fiscale ale 
angajatorului faţă de bugetul de stat. 

În mod corect instanţa a analizat cererea în raport de legislaţia în vigoare la momentul la care a 
fost sesizată, iar nu de dispoziţiile invocate de recurentă, ce nu se află încă în vigoare şi care nu pot 
determina o altă soluţie decât cea pronunţată. 

Ori, dispoziţiile art.18 alin.4 lit.d din Legea nr.554/2004 limitează posibilitatea instanţei de a 
interveni în contractul administrativ prin suplinirea consimţământului uneia dintre părţi doar la situaţia 
în care o astfel de imixtiune este impusă de interesul public. 

 Astfel cum însăşi recurenta a sesizat, interesul legitim public este interesul care vizează 
ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor 
fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei autorităţii 
publice, definiţie dată de art.2 alin.1 lit.r din Legea nr.554/2004. 

În mod evident, interesul invocat de recurenta reclamantă nu se încadrează în această definiţie 
atâta timp cât o aliniere a valorii contractului  în raport de salariul minim pe economie, precum şi în 
funcţie de obligaţiile fiscale ale angajatorului faţă de bugetul de stat ţine exclusiv de interesul privat al 
societăţii reclamante, neavând nicio legătură cu interesul public.  

 Chiar dacă serviciul prestat de recurentă se referă la întreţinerea spaţiilor verzi din Municipiul 
Constanţa, iar o reziliere a contractului ar putea produce eventuale prejudicii pentru ambele părţi, o 
atare împrejurare nu este de natură să justifice intervenţia instanţei în voinţa părţilor. Totodată, nu s-ar 
putea reţine o conduită abuzivă din partea autorităţii publice locale, astfel cum susţine recurenta, în 
condiţiile în care contractul de prestări servicii stabileşte o valoare actualizată în raport de rata 
inflaţiei, iar o astfel de modalitate de determinare a preţului a fost agreată de părţi în situaţia în care 
acestea cunoşteau că, în lipsa unui termen, contractul urma să se desfăşoare pe o perioadă îndelungată 
de timp.  

Curtea consideră că, pentru exercitarea unei acţiuni de tipul celei formulate de reclamantă, 
dispoziţiile speciale şi derogatorii ale art.18 alin.4 lit.d din Legea nr.554/2004 impun ca şi condiţie 
esenţială aceea a interesului public, iar faptul că reclamanta nu a justificat un astfel de interes face ca 
acţiunii să îi lipsească unul din elementele esenţiale, de natură să paralizeze însuşi exerciţiul dreptului.  

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 
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