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DREPT COMERCIAL 
 
 
 

1. Contract de prestări servicii. Obligarea pârâtei la plata unei sume de bani 
reprezentând contravaloarea facturilor emise. 
 

Art.129 alin. 5 şi 51 din Codul de procedură civilă 
Art.274 din Codul de procedură civilă 

 
Cauza a fost soluţionată potrivit dreptului comun în materie, analizându-se dovezile depuse 

la dosar, dovezi necontestate de pârâtă, motiv pentru care orice critică adusă hotărârii de către 
pârâtă cu privire la ignorarea de către tribunal a dispoziţiilor art.129 alin.5 din Codul de 
procedură civilă este neîntemeiată în condiţiile în care chiar pârâta a ignorat dispoziţiile art.118 şi 
129 alin.1 din Codul de procedură civilă. 

Cât timp pârâta nu a contestat prestarea serviciilor facturate de reclamantă, care fac 
obiectul litigiului, existând dovezi privind comunicarea facturilor aferente sumei de 8.463 lei, nu se 
impunea în cauză verificarea de scripte şi nici efectuarea unei expertize contabile. 

Recurenta ignoră în prezentul recurs şi dispoziţiile art.129 alin.51 din Codul de procedură 
civilă potrivit cărora „părţile nu pot invoca în căile de atac omisiunea instanţei de a ordona din 
oficiu probe pe care ele nu le-au propus şi administrat în condiţiile legii”. 
 

     Decizia civilă nr.38/23.01.2013 
         Dosar nr. 16242/118/2011 

 
1. Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Constanţa la data de 29.12.2011 sub 

nr.16242/118/2011, reclamanta SC Z.C.S. SRL a solicitat obligarea pârâtei Comuna D. prin Primar 
la plata sumei de 8463 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise în baza contractului nr. 
5388/22.09.2009, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.  

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că între părţi s-a încheiat contractul de prestări 
servicii nr. 5388/22.09.2009, în temeiul art. 19 din OUG 34/2006, în baza căruia în calitate de 
achizitor pârâta avea dreptul să solicite şi să beneficieze de servicii de asistenţă tehnică software, ori 
de câte ori solicita acest lucru, în cadrul unui abonament lunar, prin care s-a obligat să achite 
reclamantei o sumă lunară fixă de 525 lei fără TVA, pe toată durata derulării contractului, indiferent 
de numărul şi frecvenţa serviciilor solicitate. În baza acestor prevederi contractuale reclamanta a 
emis facturile din perioada august 2010 – august 2011, în sumă totală de 8463 lei, rămase neachitate. 

În drept, a invocat art. 969 şi următoarele Cod civil, OUG 34/2006. 
În susţinerea cererii reclamanta a depus la dosar, în copie, contractul de prestări servicii, 

adresele şi convocarea la conciliere directă, facturi, confirmările de primire prin scrisoare 
recomandată. 

2. Prin Sentinţa civilă nr.1193/29.03.2012, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea şi a 
obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 8463 lei reprezentând debit restant, precum şi la 
plata sumei de 1994,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 
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Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că între părţi s-au desfăşurat relaţii 
comerciale în baza contractului de prestări servicii înregistrat la pârâta achizitor sub 
nr.5388/22.09.2009, având ca obiect prestarea de către reclamanta producător prestator a serviciilor 
de asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate pentru utilizarea aplicaţiei ZBuget 2009 C/S, pe 
toată durata de derulare a contractului (01.09.2009 – 31.08.2011), precum şi livrarea actualizărilor 
aplicaţiei la versiunile ulterioare pe măsura apariţiei acestora. Valoarea contractului a fost stabilită, 
pentru asistenţa tehnică şi consultanţă, la suma de 525 lei/lună fără TVA; conform cap. 6 din 
contract, plata serviciilor se face pe baza facturii fiscale transmise de prestator achizitorului, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi opţional pe fax, facturile pentru sumele lunare 
fiind emise pe toată perioada de derulare a contractului, la fiecare început de lună, aferent lunii în 
curs. Plata se va efectua, conform dispoziţiilor contractuale, în ron prin ordin de plată, în perioada 
24-31 a fiecărei luni pentru serviciile din luna respectivă. 

Având în vedere consimţământul liber exprimat de pârâtă la încheierea contractului, conform 
art. 969 Cod civil şi art. 46 Cod comercial, instanţa de fond a obligat pârâta la plata sumei de 8463 
lei reprezentând debit neachitat, aferent facturilor în sumă de 651 lei fiecare, în perioada august 
2010 – august 2011, a căror plată nu a fost dovedită de către pârâtă.  

Constatând culpa procesuală a pârâtei, a obligat-o pe aceasta, în temeiul art.274 Cod 
procedură civilă, la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1994,5 lei, 
reprezentând taxă judiciară de timbru, timbru judiciar, onorariu avocaţial şi contravaloare cheltuieli 
cazare şi transport reprezentant, conform actelor justificative depuse la dosar.  

3. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Comuna D. prin primar, care a 
criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, întrucât instanţa de fond a admis acţiunea, fără o 
cercetare amănunţită a fondului cauzei şi o verificare temeinică probatoriilor administrate. 

Instanţa de judecată avea obligaţia să analizeze detaliat acţiunea prin prisma unui probatoriu 
complex si nu prin prisma unui probatori simplu specific procedurii necontencioase a somaţiei de 
plată. Susţine recurenta pârâtă că speţa a fost analizată din prisma unei proceduri necontencioase, 
deşi instanţa a fost reinvestită cu soluţionarea unei cereri in pretenţii pe dreptul comun, cererea in 
pretenţii pe dreptul comun impunând o analiza serioasă si temeinică a cauzei. 

Consideră că, pentru stabilirea situaţiei de fapt, judecătorul fondului, in virtutea principiului 
rolului activ, ar fi trebuit să dispună verificarea temeinică a înscrisurilor şi a consemnărilor din 
contabilitatea ambelor părţi, să se verifice autenticitatea documentelor depuse de către reclamantă la 
dosar şi să pună în discuţia părţilor utilitatea unei expertize tehnico-contabile care să clarifice 
situaţia contabilă şi sursa fondurilor-bani publici supuşi controlului Curţii de Conturi. 

Cu privire la cheltuielile de judecată, solicită să se facă aplicarea dispoziţiilor art.274 alin.3 
din Codul de procedură civilă, in sensul reducerii acestora raportat la volumul de muncă depus si 
speţa dedusă judecăţii. 

În drept, invocă dispoziţiile art. 3041 Cod procedura civilă, art. 312 alin.3 teza 2 Cod de 
procedură civilă. 

4. Intimata reclamantă a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat, motivat de faptul că recurenta nu poate invoca în calea de atac omisiunea instanţei de a 
ordona din oficiu probe pe care le-a propus si administrat in condiţiile legii, fiind inutilă 
administrarea probei cu relaţii de la recurentă prin care să se verifice autenticitatea documentelor, 
cât timp nu exista cerere de înscriere in fals formulata de către pârâta-recurentă. 

Toate înscrisurile depuse la dosar si analizate de instanţa de fond, fie poartă semnătura 
reprezentanţilor legali ai pârâtei, fie sunt confirmate, prin semnătura secretarului, că au fost primite 
de către pârâta si, in consecinţă, pârâta avea cunoştinţă despre conţinutul acestor documente; nu a 
fost necesară nici proba prin care să se verifice dacă facturile fiscale au fost înscrise in contabilitatea 
recurentei, deoarece facturile au fost emise conform contractului 5388/22.09.2009 (523/21.09.2009) 
pe care pârâta-recurentă l-a semnat, iar înscrierea acestor facturi in contabilitate constituie o 
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obligaţie ce incumbă din prev. legii contabilităţii cu nr. 82/1991 care intră exclusiv in sarcina pârâtei 
(cf. art. 1(2), 6(1), 11 si 41(1) din Legea 82/1991). De asemenea, toate cele 13 facturi au fost 
comunicate pârâtei prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cf. art. 6.1. si art. 11 din 
contract si la dosar există dovada de primire de către pârâtă pentru fiecare factură in parte, iar 
recurenta nu a depus înscrisuri din care să rezulte returnarea facturilor si/sau refuzul de plată.  

Expertiza contabilă nu este utilă cauzei deoarece recurenta nu a contestat valoarea sumelor 
pretinse la plată (prin aceeaşi modalitate de returnare a facturilor si refuz de plată ). 

Mai arată intimata reclamată că notificat pârâta prin adresele cu nr. D/2485/09.12.2010 si nr. 
D/2707/11.02.2011 asupra restantelor de plată înregistrate si a convocat-o la conciliere comercială, 
însă pârâta-recurentă nu a răspuns la somaţii şi nu a venit la concilierea comercială. Nici când a fost 
acţionată în judecată pentru plata facturilor datorate conform obligaţiilor pe care le-a angajat juridic 
prin contractul 5388/22.09.2009 (523/21.09.2009), aceasta nu a formulat întâmpinare şi nu a depus 
probe prin care să-şi justifice neîndeplinirea obligaţiilor contractuale şi, nici chiar la recurs, nu a 
anexat probe/dovezi prin care să-şi susţină motivele de recurs. 

5. Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurentă, dar şi 
potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că este nefondat, nefiind 
identificate motive de nelegalitate sau netemeinicie a hotărârii atacate. 

Curtea constată că, deşi legal citată în faţa instanţei de fond, pârâta nu a înţeles să formuleze 
întâmpinare conform art.118 din Codul de procedură civilă şi nici să propună probe cu care să 
combată acţiunea reclamantei. 

În speţă, raporturile contractuale dintre părţi au fost demonstrate de către reclamantă, 
respectiv contractul nr.3588/22.09.2009 prin care reclamanta s-a obligat să presteze în favoarea 
pârâtei servicii de asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate prin intermedierea comunicaţiilor 
electronice pentru aplicaţia ZBuget 2009 C/S. Contractul intra în vigoare la 01.01.2009 şi înceta la 
31.08.2011 iar pârâta s-a obligat să achite c/valoarea acestor prestaţii. 

Obiectul litigiului vizează perioada august 2010 – august 2011, respectiv neachitarea a 13 
facturi emise de reclamantă în sumă de 8.463 lei, facturi primite de pârâtă cu confirmare de primire 
şi necontestate. 

Criticile aduse de pârâtă privind soluţionarea litigiului pe calea procedurii somaţiei de plată 
sunt neîntemeiate, fiind invocate pur formal, într-o totală necunoaştere a dosarului, urmare 
dezinteresului manifestat în faţa instanţei de fond, ignorându-se îndatorirea stabilită prin art.129 
alin.1 din Codul de procedură civilă. 

Cauza a fost soluţionată potrivit dreptului comun în materie, instanţa de fond analizând 
dovezile depuse la dosar, dovezi necontestate de pârâtă, motiv pentru care orice critică adusă 
hotărârii de către pârâtă cu privire la ignorarea de către tribunal a dispoziţiilor art.129 alin.5 din 
Codul de procedură civilă este neîntemeiată în condiţiile în care chiar pârâta a ignorat dispoziţiile 
art.118 şi 129 alin.1 din Codul de procedură civilă. 

Cât timp pârâta nu a contestat prestarea serviciilor facturate de reclamantă, care fac obiectul 
litigiului, existând dovezi privind comunicarea facturilor aferente sumei de 8.463 lei, nu se impunea 
în cauză verificarea de scripte şi nici efectuarea unei expertize contabile. 

Recurenta ignoră în prezentul recurs şi dispoziţiile art.129 alin.51 din Codul de procedură 
civilă potrivit cărora „părţile nu pot invoca în căile de atac omisiunea instanţei de a ordona din 
oficiu probe pe care ele nu le-au propus şi administrat în condiţiile legii”. 

Curtea apreciază ca temeinică şi legală hotărârea tribunalului, fiind demonstrat că recurenta a 
nesocotit obligaţiile contractuale prevăzute de art. 5 şi 6 din contract, respectiv de achitare în 
perioada 24 – 31 a fiecărei luni a serviciilor prestate în luna curentă, servicii necontestate anterior 
introducerii acţiunii de către reclamantă, nici când i-au fost comunicate facturile şi nici cu ocazia 
procedurii prealabile. 
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Că recursul a fost declarat pur formal rezultă şi din atitudinea de pasivitate manifestată de 
recurentă şi în faţa instanţei de recurs, unde nu a produs nici o probă în sprijinul motivelor de recurs 
invocate prin cerere. Lipsa disponibilului bănesc în cadrul instituţiei nu constituie motiv de 
nelegalitate a hotărârii recurate. 

În ceea ce priveşte critica privind plata cheltuielilor de judecată, Curtea constată că 
tribunalul a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art.274 din Codul de procedură civilă în deplină 
concordanţă cu practica în această materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, conform căreia 
partea care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea unor cheltuieli decât în măsura în care 
se constată realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil (cauzele Costin împotriva României, 
Străin împotriva României, Stere şi alţii împotriva României, Raicu împotriva României). 

Critica este apreciată ca neîntemeiată deoarece reclamanta a făcut dovada realităţii 
cheltuielilor de judecată, precum şi caracterul lor rezonabil, fiind îndreptăţit să le recupereze integral 
de la partea care a căzut în pretenţii şi care prin atitudinea sa a încălcat dreptul particularului la o 
bună administraţie aşa cum este configurat de către art. 41 din Carta drepturilor fundamentale ale 
U.E. cât şi din Recomandările cu caracter de soft law adoptate de Comitetul de Miniştri al 
Consiliului Europei în materie (Recomandarea CM/REC (2007) a Comitetului Miniştrilor din statele 
membre ale Consiliului Europei). 

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. 

     Decizia civilă nr.38/23.01.2013 
         Dosar nr. 16242/118/2011 

 

2. Procedura insolvenţei. Cerere de repunere în termenul de înregistrare a declaraţiei 
de creanţă asupra averii debitoarei. Comunicare acte de procedură prin intermediul 
Buletinului procedurilor de insolvenţă. 
 

Art.7 alin.1 şi 3 din Legea nr. 85/2006 
 

Dispoziţiile art.7 alin.1 din Legea nr. 85/2006 instituie regula potrivit căreia „citarea 
părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor se 
efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.”  
 În art.7 alin.3 este prevăzută excepţia de la regula mai sus enunţată, potrivit căreia „se vor 
realiza, conform Codului de procedură civilă, comunicarea actelor de procedură anterioare 
deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii.” 

Cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea 
dispoziţiilor art.7, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de 
admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, 
cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi 
calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură (art.76 alin.1). 

Raportat la dispoziţiile art.7 alin.3 din Legea nr. 85/2006, măsura dispusă de 
administratorul judiciar privind neînregistrarea creanţei în tabelul creditorilor este legală şi 
aceasta pentru că cererea de declarare a creanţei a fost formulată de recurentă cu depăşirea  
termenului stabilit prin notificare. 
 

     Decizia civilă nr.59/24.01.2013 
        Dosar nr. 7062/118/2010/a2.1 
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La data de 16.02.2012, prin contestaţia înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 

7062/118/2010/a3, petenta contestatoare SC C.M.G. SA, în faliment, reprezentată prin lichidator 
judiciar D.I. a investit judecătorul sindic desemnat în dosar nr. 7062/118/2010 al Tribunalului 
Constanţa, cu soluţionarea cererilor de repunere în termenul de înregistrare a declaraţiei de creanţă  
asupra averii debitoarei  SC L.P. SRL şi de sancţionare a măsurii lichidatorului judiciar privind 
neînscrierea sa în tabelul creditorilor debitoarei cu suma de  1744,4 lei. 

În motivarea cererilor, contestatoarea arată, în esenţă, că la data de 19.09.2011 a înregistrat 
pe rolul instanţei cererea de înscriere la masa credală a debitoarei SC L.P. SRL  pentru suma de 
1744,4 lei. 

Prin notificarea nr. 40/13.02.2012 lichidatorul judiciar a informat-o asupra decăderii sale din 
dreptul de a fi înscrisă în tabelul creditorilor, motivat de faptul că cererea de admitere la masa 
credală nu a fost formulată în termenul limită stabilit de instanţa de judecată. 

Arată contestatoarea că cererea de admitere a creanţei a fost formulată în timp ce pe rolul 
Judecătoriei Constanţa se afla spre soluţionare dosarul nr. 42715/212/2010 suspendat conform art. 
36 din Legea 85/2006. 

De faptul că debitoarea se află în procedura insolvenţei contestatoarea a aflat în mod 
întâmplător, culpa administratorului judiciar fiind evidentă prin omisiunea de a o notifica potrivit 
art.61 al.1 şi 3 din Legea 85/2006. 

Nefiindu-i transmisă notificarea privind deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea 
SC L.P. SRL, contestatoarea nu a avut cunoştinţă de termenele prevăzute de art. 62 alin.1, sens în 
care a formulat atât cerere de declarare a creanţei  cât şi cerere de repunere în termenul de 
înregistrare a declaraţiei de creanţă  asupra averii debitoarei. 

Solicitarea creditoarei a fost considerată tardivă de către lichidatorul  judiciar. 
 În opinia contestatoarei, măsura dispusă de către lichidatorul judiciar este netemeinică şi 
nelegală, întrucât nu a depus diligenţa necesară pentru identificarea creditorilor debitoarei în 
condiţiile în care acţiunea în pretenţii a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa la data de 
22.11.2010, iar deschiderea procedurii insolvenţei s-a realizat la data de 21.02.2011. 

Contestatoarea a solicitat repunerea în termenul de înregistrare a declaraţiei de creanţă  
asupra averii SC L.P. SRL şi admiterea contestaţiei cu consecinţa înscrierii sale în tabelul 
creditorilor. 

În apărare, intimatul lichidator judiciar a formulat întâmpinare, solicitând  respingerea 
contestaţiei ca nefondată. 

Pe cale de excepţie, lichidatorul a invocat decăderea creditoarei din dreptul de a formula 
contestaţie întrucât  aceasta a fost promovată cu depăşirea termenului legal prevăzut de art. 73 din 
Legea 85/2006. 

Astfel, a arătat că procedura insolvenţei a fost deschisă faţă de debitoare prin sentinţa civilă 
nr. 3182/21.04.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar nr. 7062/118/2010, iar termenul 
limită pentru înregistrarea creanţelor născute anterior deschiderii procedurii a fost stabilit la data de 
6.06.2011. Termenul limită pentru întocmirea şi înregistrarea tabelului preliminar a fost stabilit 
pentru data de 16.06.2011. 

În lipsa documentaţiei financiar contabile, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea 
creditorilor cunoscuţi şi a celor necunoscuţi prin publicarea acesteia în ziarul Bursa din 17.05.2011 
şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5730/17.05.2011. 

În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în sarcina sa, la data de 16.06.2011 lichidatorul 
judiciar a depus şi înregistrat la Tribunalul Constanţa tabelul preliminar, iar în conformitate cu art. 
73 din Legea 85/2006 a procedat la publicarea tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 7872/13.07.2011. 
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Creditoarea nu a formulat cerere de înscriere la masa credală în termenul stabilit prin sentinţa 
civilă nr. 3182/21.04.2011, iar contestaţia a fost formulată la data 16.02.2012, cu depăşirea 
termenului de 5 zile calculat de la data publicării tabelului obligaţiilor în BPI, conform art. 73 din 
Legea 85/2006, devenind incidente dispoziţiile art. 76 din Legea 85/2006. 

Mai arată intimatul că procedura insolvenţei este foarte avansată în condiţiile în care a 
înregistrat pe rolul instanţei raportul cuprinzând propunerea de închidere conform art. 131 din Legea 
85/2006. 

Legal citată cu copie întâmpinare, contestatoarea nu şi-a exprimat poziţia procesuală. 
Prin sentinţa civilă nr.2797/20.09.2012 s-a admis excepţia decăderii din dreptul de a formula 

contestaţie şi s-a respins contestaţia formulată de contestatoarea D.I. în calitate de lichidator judiciar 
al SC „C.M.G.” SA, în contradictoriu cu intimata C.A. – Cabinet Individual de Insolvenţă în calitate 
de lichidator judiciar al SC „L.P.”, ca tardiv formulată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a reţinut  următoarele:  
Analizând cu prioritate, în condiţiile art. 149 din Legea 85/2006 rap. la art. 137 Cod proc. 

civ, excepţia decăderii creditoarei din dreptul de a formula contestaţie, judecătorul sindic o 
constatat-o  întemeiată şi a admis-o. 

Potrivit art. 73 din Legea 85/2006: 
Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii cu privire 

la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul 
preliminar de creanţe.  
    Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura 
simplificată.  

În speţă, prin sentinţa civilă nr. 3182/21.04.2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar 
nr. 7062/118/2010 al Tribunalului Constanţa s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei faţă de 
SC L.P. SRL  şi au fost stabilite: termen pentru depunerea cererilor de creanţă la data de 6.06.2011, 
termen pentru întocmirea  şi depunerea tabelului preliminar la data de 16.06.2011. 

În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în sarcina sa, lichidatorul judiciar a procedat la 
publicarea notificării deschiderii procedurii şi la întocmirea tabelului preliminar al creanţelor ce a 
fost publicat în BPI nr. 7872/13.07.2011. 

Contestaţia a fost formulată la data de 16.02.2012, cu depăşirea termenului de 5 zile prevăzut 
de art. 73 din Legea 85/2006. 

Termenele procedurale reprezintă intervalul de timp înăuntrul căruia trebuie îndeplinit sau, 
după caz, este oprit să săvârşească un anumit act de procedură, acestea fiind relativ scurte şi având 
menirea de a stimula activitatea părţilor, prin sancţiunea instituită pentru nerespectarea lor. 

In funcţie de caracterul lor, termenele sunt imperative, înăuntrul cărora trebuie îndeplinit un 
act de procedură, îndeplinirea actului cu depăşirea acestui termen fiind tardivă, şi prohibitive, 
înăuntrul cărora nu poate fi săvârşit actul de procedură, un astfel de act fiind prematur. 

In funcţie de sancţiunea care intervine în caz de nerespectare, termenele sunt absolute , 
nerespectarea lor afectând valabilitatea actelor de procedură sau relative, nerespectarea lor 
neafectând valabilitatea actelor de procedură, ci atrag, cel mult sancţiuni disciplinare sau pecuniare 
pentru cei vinovaţi de nerespectarea lor. 

Termenul de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului 
preliminar prevăzut de legiuitor este un termen imperativ (înăuntrul căruia trebuie formulată 
contestaţia), legal (fiind stabilit prin art.73 alin (2) din Legea nr. 85/2006) şi absolut (neexercitarea 
contestaţiei în termenul prevăzut de lege atrăgând decăderea din dreptul de exercitare a acesteia), 
putând fi invocat în orice fază procesuală de părţi şi din oficiu de instanţă. 

În conformitate cu dispoziţiile art.103 din Codul de procedură civilă, neexercitarea oricărui 
act de procedură în termenul legal atrage decăderea. 
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În acest context, faţă de data înregistrării contestaţiei şi data publicării în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, raportat la prevederile legale anterior citate, 
contestaţia împotriva tabelului preliminar al creanţelor debitoarei, apare ca fiind tardiv formulată. 

Argumentele cu privire la temeinicia cererii de repunere în termenul de  înscriere a 
declaraţiei de creanţă nu vor mai fi analizate de judecătorul sindic având în vedere decăderea 
contestatoarei din dreptul de a formula contestaţie.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatoarea - C.M.G. SA PRIN LICHIDATOR 
JUDICIAR D.I., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

În motivarea recursului, după prezentarea situaţiei de fapt care a condus la litigiul de faţă, se 
arată în esenţă că prima instanţă, judecătorul sindic nu a analizat în mod corespunzător argumentele 
invocate de C.M.G. SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR D.I., pronunţând o hotărâre netemeinică şi 
nelegală. 

Acestea, deoarece a arătat că recurenta a formulat o cerere de chemare în judecată a 
debitoarei S.C. L.P. S.R.L. înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa la 22.10.2010 (dosar 
nr.42715/212/2010 – pretenţii)  anterior deschiderii procedurii de insolvenţă a acesteia (21.02.2011), 
iar administratorul C.A. avea obligaţia să urmărească toate litigiile în care era parte societatea, 
implicit să-i notifice formal deschiderea procedurii pentru a formula cerere de admitere la masa 
credală. 

Prin urmare, administratorul judiciar al debitoarei L.P. S.R.L. nu a depus diligenţa necesară 
în identificarea creditorilor societăţii pe care o administra din propria culpă. 

Se mai arată că C.M.G. S.A. nu a fost notificată în temeiul art. 61 alin. 1 din Legea 
nr.85/2006 şi nu a luat la cunoştinţă de termenele la care se face referire în art. 62 alin. 1 din lege, 
motiv pentru care s-a aflat în imposibilitatea de a formula în termen cererea de înscriere la masa 
credală a debitoarei şi cu atât mai mult de a formula contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor ce 
a fost publicat în B.P.I. la data de 13.07.2011. 

Obligaţia de a notifica se realizează conform art. 61 alin. 3 din Legea nr.85/2006 conform 
Codului de procedură civilă caz în care instanţa de fond era obligată să solicite lichidatorului să facă 
dovada unei asemenea notificări expediate prin poştă, ceea ce nu s-a întâmplat, neexistând nici un 
fel de notificare, deci termenul de admitere a creanţelor pentru C.M.G. S.A. nu avea cum să curgă, 
aceasta aflându-se în cadrul termenului de depunere a creanţei sale. 

De asemenea, mai arată că dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Constanţa a fost suspendat la 
08.11.2011, dată care coincide cu momentul în care a aflat despre starea de insolvenţă a debitoarei, 
dată care se situează peste momentul publicării tabelului preliminar al creanţelor debitoarei – 
13.07.2011. 

Solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei recurate în sensul admiterii contestaţiei 
sale şi înscrierea sa la masa credală a debitoarei S.C. L.P. S.R.L. cu creanţa sa de 1744,44 lei. 

Recursul este nefondat. 
În cauză, având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată, situaţia de fapt şi 

dispoziţiile legale aplicabile, se constată că întemeiat prima instanţă – judecătorul sindic a admis 
excepţia decăderii din dreptul de a formula contestaţie a S.C.”C.M.G.” S.A. şi a respins contestaţia 
societăţii formulată împotriva măsurii de decădere a sa din dreptul de a solicita înscrierea în tabelul 
creditorilor debitoarei S.C. L.P. S.R.L. 

Cum în cauză este de necontestat debitoarea S.C. L.P. S.R.L nu a depus documentaţia 
financiar contabilă, se constată că legal lichidatorul judiciar al acesteia a procedat la notificarea 
creditorilor cunoscuţi şi a celor necunoscuţi prin publicarea deschiderii procedurii în B.P.I. şi în 
ziarul Bursa din 17.05.2011. 

Mai departe, în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în sarcina sa, la data de 16.06.2011 
lichidatorul judiciar a depus şi înregistrat la Tribunalul Constanţa tabelul preliminar, iar conform art. 
73 din Legea nr.85/2006 a procedat la publicarea tabelului preliminar în B.P.I. din 13.07.2011, 
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creditoarea recurentă neformulând cerere de înscriere la masa credală în termenul prevăzut de 
sentinţa civilă de deschidere a procedurii, ci o contestaţie la 16.02.2012 la tabelul preliminar al 
creanţelor, cu depăşirea termenului de 5 zile calculat de la data publicării tabelului obligaţiilor în 
B.P.I., conform art. 73 din Legea nr.85/2006, devenind astfel incidenţe dispoziţiile art. 76 din Legea 
nr.85/2006. 

Dispoziţiile art.7 alin.1 din Legea nr. 85/2006 instituie regula potrivit căreia „citarea părţilor, 
precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin 
Buletinul procedurilor de insolvenţă.”  
 În art.7 alin.3 este prevăzută excepţia de la regula mai sus enunţată, potrivit căreia „se vor 
realiza, conform Codului de procedură civilă, comunicarea actelor de procedură anterioare 
deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii.” 

Dispoziţiile 61 din Legea 85/2006 sunt aplicabile în situaţia în care creditorii debitoarei sunt 
cunoscuţi din lista ce trebuia depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin.1 lit. c). 
 Legiuitorul a prevăzut însă şi o excepţie de la excepţia din alin.3 şi anume  „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.” 
 Dispoziţiile art.64 din Legea nr. 85/2006 instituie, pentru creditorii ale căror creanţe sunt 
anterioare datei de deschidere a procedurii, obligaţia depunerii cererii de admitere a creanţelor în 
termenul fixat în sentinţa de deschidere a procedurii. Excepţie fac salariaţii ale căror creanţe vor fi 
înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile. 
 În speţă, procedura insolvenţei a fost deschisă faţă de debitoarea S.C. L.P. S.R.L. prin 
încheierea nr. 748/24.09.2010, pronunţată în dosarul nr. 7062/228/2010/a3 al Tribunalului 
Constanţa. 

 Cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea 
dispoziţiilor art.7, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de 
admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, 
cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi 
calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură (art.76 alin.1). 

Raportat la dispoziţiile art.7 al.3 din Legea nr. 85/2006 Curtea apreciază că măsura dispusă 
de administratorul judiciar, privind neînregistrarea creanţei în tabelul creditorilor, este legală şi 
aceasta pentru că cererea de declarare a creanţei a fost formulată de recurentă cu depăşirea  
termenului stabilit prin notificare. 

Acestea sunt consideraţii aplicabile situaţiei în care debitoarea nu a depus lista cu creditorii. 
Pentru aceste considerente, se constată că toate criticile aduse hotărârii recurate sunt 

nefondate, dimpotrivă lichidatorul judiciar al S.C.”C.M.G.” S.A. fiind cel care avea obligaţia a 
urmări B.P.I. care reprezintă un singur act şi nu administratorul judiciar al debitoarei S.C. L.P. 
S.R.L. despre care se susţine că nu a depus diligenţa necesară în identificarea creditorilor societăţii, 
pentru acesta legiuitorul prevăzând că, în situaţia în care debitorul nu a depus actele prevăzute de 
art. 28 alin. 1 lit. c din Legea nr.85/2006, procedura notificării va fi considerată îndeplinită dacă a 
fost efectuată prin B.P.I., ceea ce s-a şi întâmplat în cauză, administratorul judiciar procedând 
conform legii, recurentul, dimpotrivă fiind cel care nu a depus diligenţa necesară în identificarea 
deschiderii procedurii insolvenţei diferiţilor săi debitori în B.P.I.  

Pentru aceste considerente, şi în temeiul art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, recursul va fi 
respins ca nefondat. 
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3. Procedura insolvenţei. Obligarea creditoarei la plata unei cauţiuni de 10% din 
valoarea creanţei deţinute de creditoare. 
 

Art. 11, 12 şi 33 alin. 3 din Legea 85/2006 
 

Ca regulă, cererea de plată a unei cauţiuni de către creditor se face în cadrul contestaţiei 
asupra stării de insolvenţă. 

Însă, din interpretarea art. 33 alin. 1, 2 şi 3 din legea insolvenţei, cererea de plată a unei 
cauţiuni se poate face şi independent de contestarea stării de insolvenţă (spre exemplu pentru a nu 
se pierde dreptul la formularea unei cereri de reorganizare judiciară). 

Dacă în primul caz putem discuta despre o eventuală inadmisibilitate, respectiv dacă soluţia 
în cererea de plată a unei cauţiuni poate fi atacată separat cu recurs sau numai odată cu soluţia 
dată în contestaţia asupra stării de insolvenţă, în cel de-al doilea caz este mai evident că soluţia 
poate fi atacată separat cu recurs, în caz contrar putând fi atacată numai odată cu soluţia dată în 
cererea de deschidere a procedurii, moment în care un eventual recurs nu se mai justifică. 
 

     Decizia civilă nr. 86/29.01.2013 
          Dosar nr. 8366/118/2012 

 
 Debitoarea SC N.E.G.-P.T. SRL a solicitat judecătorului sindic, in temeiul dispoziţiilor art. 
33 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, obligarea creditoarei SC N.E.G.-N.E.G. SRL la plata unei cauţiuni 
de 10% din valoarea creanţei deţinute de creditoarea sus citata. 
 In motivare, debitoarea a relevat natura litigioasă a creanţei pretinse, contestând caracterul 
cert, lichid si exigibil al acesteia. 
 Creditoarea şi-a exprimat poziţia procesuală în sensul respingerii cererii. 

Prin încheierea nr. 3413/12 noiembrie 2012, Tribunalul Constanţa a admis cererea 
debitoarei SC N.E.G.-P.T. SRL iar în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. 3 din Legea nr.85/2006  şi a 
dispus obligarea creditoarei SC N.E.G.-N.E.G. SRL la plata unei cauţiuni în cuantum de 50.000 lei. 

Instanţa a reţinut că măsura  consemnării cauţiunii se justifica in raport de motivele invocate 
in contestaţie şi valoarea creanţei pretinse.  
 Deşi textul legal are caracterul unei norme supletive lăsând la aprecierea judecătorului sindic 
dacă se impune sau nu măsura, se apreciază caracterul fondat al solicitării, pornind tocmai de la 
scopul urmărit de legiuitor. 
 La momentul formulării cererii de iniţiere a procedurii concursuale, judecătorul sindic nu e 
în măsura a antama buna sau reaua-credinţă a creditoarei iniţiatoare, cauţiunea urmând a fi stabilita 
tocmai pentru a preîntâmpina o eventuală prejudiciere.      

Soluţia instanţei de fond a fost atacată cu recurs de creditoarea SC N.E.G.-N.E.G. SRL. 
 In motivare se arată că instanţa de fond a admis cererea debitoarei fără a ţine cont de 
apărările creditoarei şi fără să identifice eventuale pagube pe care debitoarea le-ar suferi ulterior, în 
cazul respingerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. 

Intimata-debitoare SC N.E.G.-P.T. SRL a formulat întâmpinare prin care solicită, în 
principal, respingerea recursului ca inadmisibil, încheierea recurată nefiind susceptibilă a fi atacată 
cu recurs în mod separat, iar pe fond respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii 
instanţei de fond ca temeinică şi legală. 

Recurenta-creditoare a depus concluzii scrise prin care solicită respingerea excepţiei 
inadmisibilităţii recursului, întrucât disp.art.12 al.1 din Legea nr.85/2006, arată clar că hotărârile 
judecătorului sindic sunt definitive şi executorii şi că pot fi atacate separat cu recurs, iar pe fondul 
cauzei solicită admiterea recursului  şi modificarea hotărârii atacate în sensul respingerii cererii de 
obligare a creditoarei la plata cauţiunii. 
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Excepţia inadmisibilităţii recursului a fost analizată cu prioritate potrivit art. 137 alin. 1 
C.pr.civ. şi respinsă pentru următoarele considerente: 

Art. 11 din Legea nr. 85/2006 enumeră cu titlu de exemplu principalele atribuţii ale 
judecătorului sindic. 

Art. 12  alin. 1 stabileşte că hotărârile judecătorului sindic pot fi atacate separat cu recurs. 
Desigur, textul legii face referire numai la acele hotărâri date în exercitarea unei atribuţii, 

neputând fi atacate cu recurs toate hotărârile judecătorului sindic (spre exemplu, încheierea prin care 
s-a pronunţat asupra probelor). 

Ca regulă, cererea de plată a unei cauţiuni de către creditor se face în cadrul contestaţiei 
asupra stării de insolvenţă. 

Însă, din interpretarea art. 33 alin. 1, 2 şi 3 din legea insolvenţei, cererea de plată a unei 
cauţiuni se poate face şi independent de contestarea stării de insolvenţă (spre exemplu pentru a nu se 
pierde dreptul la formularea unei cereri de reorganizare judiciară). 

Dacă în primul caz putem discuta despre o eventuală inadmisibilitate, respectiv dacă soluţia 
în cererea de plată a unei cauţiuni poate fi atacată separat cu recurs sau numai odată cu soluţia dată 
în contestaţia asupra stării de insolvenţă, în cel de-al doilea caz este mai evident că soluţia poate fi 
atacată separat cu recurs, în caz contrar putând fi atacată numai odată cu soluţia dată în cererea de 
deschidere a procedurii, moment în care un eventual recurs nu se mai justifică. 

În speţă, debitorul a contestat starea de insolvenţă şi a solicitat plata unei cauţiuni de către 
creditoare. 

Dacă admitem că sunt situaţii când încheierea ce stabileşte sau nu obligaţia de plată a unei 
cauţiuni poate fi atacată cu recurs, nu putem  exclude o încheiere cu acelaşi obiect  de la posibilitatea 
atacării cu recurs doar pentru că a fost pronunţată în alte împrejurări. 

Pentru aceste considerente a fost respinsă excepţia invocată. 
Cu privire la fondul cauzei, instanţa de recurs reţine că principala critică a recurentei este 

legată de lipsa unor dovezi pentru prejudiciul pe care l-ar suferi debitoarea. 
Textul legii lasă la latitudinea judecătorului sindic stabilirea sau nu a unei cauţiuni, în speţă 

apreciind că aceasta se justifică, cu atât mai mult cu cât asupra debitului se desfăşoară un litigiu. 
Textul nu face referite la obligaţia de a fi dovedite prejudiciile, aceste putând fi apreciate 

numai ulterior şi în raport de circumstanţele cauzei – respectiv, evenimente care au loc în perioada 
soluţionării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. Astfel, la momentul formulării cererii ar fi 
imposibil ca prejudiciul să fie dovedit şi să fie anticipate cauzele care să provoace efectiv prejudiciul 
(spre exemplu, un partener de afaceri renunţă a mai încheia un contract aflând despre litigiul având 
ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei). 

Pentru aceste considerente recursul a fost respins ca nefondat. 
 

4. Cerere de revizuire formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei. 
 

Art. 322 alin. 1 pct. 4 Cod procedură civilă 
Art.138 lit.d şi e din Legea nr.85/2006 

 
Potrivit art.322 alin.1 pct.4 Cod procedură civilă, „Revizuirea unei hotărâri rămase 

definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri date de o instanţă de 
recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri: 

4. dacă un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat 
definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris 
declarat fals în cursul sau în urma judecăţii ori dacă un magistrat a fost sancţionat disciplinar 
pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă N.lijenţă în acea cauză;”  
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          Reclamantul lichidator judiciar nu a dovedit în sarcina pârâtei condiţiile cumulative ale 
răspunderii reglementate de disp. art.138 lit.d şi e din Legea nr.85/2006, respectiv nu a probat că 
starea de insolvenţă a societăţii şi, implicit, producerea prejudiciului în patrimoniul acesteia au fost 
o consecinţă directă a faptelor pârâtei şi anume a încălcării de către pârâtă a dispoziţiilor legale 
relative la organizarea contabilităţii pentru perioada în care aceasta a exercitat funcţia de 
administrator ori a deturnării sau ascunderii unei părţi din activul societăţii. 
 

     Decizia civilă nr. 102/30.01.2013 
        Dosar nr. 1261/36/2012 

 
 Prin cererea formulată la data de 18.10.2012 şi înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa 
sub nr.1261/36/2012, S.G. – Cabinet Individual de Insolvenţă, în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC E.C.P. SRL, a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei civile 
nr.497/11.04.2012 a Curţii de Apel Constanţa pronunţate în dosarul nr. 7882/118/2010/a1. 
 În motivarea cererii, arată că, prin decizia contestată, instanţa de recurs a admis recursul 
declarat de pârâta D.E. împotriva sentinţei civile nr. 6516/28.11.2011 a Tribunalului Constanţa cu 
motivarea că pârâta nu a exercitat activitatea de conducere şi administrare a debitoarei. Ori, cu 
ocazia soluţionării cererii de atragere a răspunderii patrimoniale în dosarul de fond nr. 
7882/118/2010/a1, în întâmpinarea depusă, pârâta D.E. a semnat în calitate de administrator, fără a 
susţine că este asociat unic, rezultând astfel că asociatul unic D.E. a exercitat efectiv funcţia de 
organ conducere al debitoarei şi de administrator. 
 Cu ocazia soluţionării recursului, recurenta D.E. a depus la dosar bilanţurile contabile pentru 
anii 2007-2008 din care rezultă că aceasta a semnat, în dreptul administratorului, aceste bilanţuri. În 
toate bilanţurile transmise la cererea sa de organul fiscal recurenta D.E. a semnat în dreptul 
administratorului de unde rezultă că asociatul unic D.E. a condus şi a administrat efectiv activitatea 
debitoarei, ştiind că bilanţurile contabile sunt cele mai importante documente financiar contabile din 
cadrul unei societăţi comerciale. În calitate de asociat unic D.E. nu putea să semneze decât procesul 
verbal al adunării generale a asociaţilor de aprobare a situaţiilor financiare pentru fiecare exerciţiu 
financiar, mai mult în anul 2007 D.E. a semnat şi raportul administratorului. Rezultă că D.E. a 
îndeplinit efectiv funcţia de administrator, funcţie care este de natură a antrena răspunderea 
patrimonială pentru datoriile debitoarei aflate în insolvenţă. 
 Consideră că din eroare instanţa de control nu a observat existenţa la dosar a întâmpinării 
depuse de D.E. în calitate de administrator, precum şi a celorlalte documente financiare contabile 
din care rezultă că aceasta a exercitat efectiv conducerea şi administrarea debitoarei E.C.P. SRL. 
 În drept a invocat dispoziţiile art.318 teza 1 din Codul de procedură civilă. 
 La data de 01.11.2012, S.G. – Cabinet Individual de Insolvenţă, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei EC E.C.P. SRL, a depus la dosar o cerere prin care a arătat că înţelege să 
formuleze cerere de revizuire şi nu contestaţie în anulare, considerând că dintr-o eroare 
materială a fost intitulată astfel. 

În motivarea cererii de revizuire, arată că în actele contabile, situaţiile financiare anuale şi 
bilanţurile contabile pe anii 2007-2008, intimata D.E. a semnat în fals la rubrica administrator. 
Conform datelor de la ORC, D.E. a fost administrator până în luna mai 2000. În perioada de la luna 
mai 2003 şi până la deschiderea procedurii insolvenţei - 15 iulie 2010 - a avut calitatea de asociat 
unic. Deşi a avut numai calitatea de asociat unic, D.E. a efectuat acte prin care şi-a atribuit o altă 
calitate, pe care nu o are sau nu o mai are, respectiv cea de administrator. Rezultă deci că D.E. a 
condus şi a administrat efectiv activitatea debitoarei, ştiind că bilanţurile contabile sunt cele mai 
importante documente financiar contabile din cadrul unei societăţi comerciale. În calitate de asociat 
unic nu putea să semneze decât procesul verbal al adunării generale a acţionarilor la 31.12.2007 şi la 
31.12.2008.  
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Consideră revizuentul că din documentele contabile rezultă că intimata D.E. a îndeplinit 
efectiv funcţia de administrator, funcţie care este de natură a antrena răspunderea patrimonială 
pentru datoriile debitoarei aflate în insolvenţă. Intimata a indus în eroare cu bună ştiinţă atât instanţa 
de fond, instanţa de recurs, precum şi pe lichidatorul judiciar prin asumarea în fals a calităţii de 
administrator pe care ulterior a N.at-o, deşi a semnat bilanţurile în această calitate.  

Pentru motivele arătate, solicită admiterea cererii de revizuire astfel cum a fost formulată, 
schimbarea în tot a deciziei pronunţate de instanţa de recurs în sensul respingerii recursului declarat 
de intimata D.E. şi menţinerea sentinţei pronunţate de Tribunalul Constanţa. 

În drept, a invocat dispoziţiile art.322 pct. 4 Cod procedură civilă. 
În şedinţa publică din 12.12.2012 Curtea a luat act de precizările lichidatorului judiciar în 

sensul că, în speţă, calea de atac formulată este revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art.322 pct.4 
Cod procedură civilă. 

Intimata pârâtă D.E. a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat excepţia 
inadmisibilităţii cererii de revizuire pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.322 pct.4 Cod 
procedură civilă. 

Pe fond, a solicitat respingerea cererii de revizuire ca nefondată motivat de faptul că 
înscrisurile la care face referire lichidatorul judiciar în cererile sale existau şi au fost luate în 
considerare de acesta şi de către instanţă, vizând o situaţie contabilă de care lichidatorul judiciar 
avea cunoştinţă încă de la întocmirea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la 
apariţia stării de insolvenţă, întocmit la 10.01.2011.  

Înscrisurile nu sunt false, ci cel mult afectate de o greşeală materială de redactare, probabil 
din neverificarea de către firma de contabilitate a tuturor rubricilor din declaraţii şi a prelucrării 
acestor documente într-un program informatic. Se poate observa cu uşurinţă împrejurarea că, deşi 
dintr-o eroare, s-a menţionat ca fiind administrator, nu pârâta este semnatara documentului. 

Prin răspunsul la întâmpinare depus de revizuent, solicită ca instanţa să înlăture susţinerile 
din întâmpinarea formulată de intimată ca fiind nefondate cât şi excepţia de inadmisibilitate a cererii 
de revizuire apreciind că cererea a fost formulată cu respectarea dispoziţiilor art.322 alin.1 pct.4 Cod 
procedură civilă. 
          În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire invocată de intimata D.E. 
pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.322 pct.4 Cod procedură civilă, instanţa apreciază 
că aceasta reprezintă o apărare de fond şi nu se constituie ca o veritabilă excepţie de natură a 
paraliza calea de atac extraordinară urmată de revizuent, motiv pentru care excepţia va fi analizată 
ca atare. 
           Examinând decizia atacată sub aspectul motivului prevăzut de art.322 alin.1 pct.4 Cod 
procedură civilă, Curtea constată că cererea de revizuire este nefondată. 

Astfel, potrivit art.322 alin.1 pct.4 Cod procedură civilă, „Revizuirea unei hotărâri rămase 
definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri date de o instanţă de 
recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri: 

4. dacă un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat 
definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui 
înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii ori dacă un magistrat a fost sancţionat 
disciplinar pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă în acea cauză;”  
            Se constată că prin decizia civilă nr.497/11.04.2012 Curtea de Apel Constanţa a admis 
recursul declarat de recurenta pârâta D.E. împotriva sentinţei civile nr.6516/28.11.2011 a 
Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr.7882/118/2010/a1, a modificat în tot hotărârea în 
sensul că a respins acţiunea de atragere a răspunderii materiale a pârâtei ca nefondată. 
 Pentru a pronunţa această decizie instanţa de recurs a reţinut că cererea de antrenare a 
răspunderii a fost întemeiată de către lichidatorul judiciar pe disp. art.138 alin.1 lit.d şi e din Legea 
nr.85/2006, reţinând că, într-adevăr, lipsa oricărui act sau document contabil creează prezumţia că 
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administratorii societăţii nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. O astfel de prezumţie 
simplă funcţionează doar pentru persoanele care au avut calitatea de administrator şi care, potrivit 
disp. art.73 alin.1 lit.c din Legea nr.31/1990 şi art.10 din Legea nr.82/1991, poartă răspunderea 
pentru corecta ţinere a registrelor societăţii şi pentru organizarea contabilităţii.  
          Având în vedere că, potrivit certificatului emis de ORC Constanţa, recurenta D.E. nu 
îndeplinea la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă funcţia de administrator al societăţii, ea 
nu avea obligaţia de predare a documentaţiei contabile către administratorul judiciar, astfel că lipsa 
acestei documentaţii nu îi poate fi imputată. De asemenea, recurenta pârâtă nu avea obligaţia legală 
de a depune situaţiile financiare aferente anului 2008, situaţii a căror lipsă a determinat convingerea 
instanţei că în cauză contabilitatea nu a fost ţinută conform legii. 
          În acest caz, trebuia ca reclamantul să probeze împrejurarea că pârâta, pe perioada 
administrării societăţii, respectiv 1994-2000, a ţinut o contabilitate fictivă, a făcut să diS.ră unele 
documente contabile sau nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea şi că săvârşirea unor astfel 
de fapte a cauzat starea de insolvenţă a debitoarei. 
          O astfel de probă nu a fost făcută în cauză, iar judecătorul sindic nu a motivat în niciun fel 
soluţia de antrenare a răspunderii patrimoniale a pârâtei din perspectiva calităţii acesteia de simplu 
asociat al societăţii, fără calitatea de membru al organelor de conducere la momentul deschiderii 
procedurii. 

 În ceea ce priveşte existenţa în patrimoniul societăţii a unor active imobilizate în valoare de 
11.023 lei, creanţe în valoare de 319.122 lei şi disponibilităţi băneşti în casă şi la bănci în valoare de 
500 lei, aspecte rezultate din ultimul bilanţ încheiat la 31.12.2008, Curtea apreciază că nepredarea 
către administratorul judiciar a bunurilor aparţinând societăţii debitoare, inclusiv a disponibilităţile 
băneşti, nu poate fi calificată ca un refuz din partea pârâtei, care întruneşte elementele faptei 
prevăzute de art.138 alin.1 lit. e din Legea nr.85/2006, atâta timp cât la momentul deschiderii 
procedurii pârâta nu mai îndeplinea funcţia de administrator al societăţii, neavând în posesie aceste 
bunuri. 
          Faţă de cele reţinute, Curtea a apreciat că reclamantul lichidator judiciar nu a dovedit în 
sarcina pârâtei condiţiile cumulative ale răspunderii reglementate de disp. art.138 lit.d şi e din Legea 
nr.85/2006, respectiv nu a probat că starea de insolvenţă a societăţii şi, implicit, producerea 
prejudiciului în patrimoniul acesteia au fost o consecinţă directă a faptelor pârâtei şi anume a 
încălcării de către pârâtă a dispoziţiilor legale relative la organizarea contabilităţii pentru perioada în 
care aceasta a exercitat funcţia de administrator ori a deturnării sau ascunderii unei părţi din activul 
societăţii. 
          Revizuentul a susţinut prin cererea de revizuire că intimata D.E. a semnat în fals la rubrica 
administrator în bilanţurile contabile pentru anii 2007 şi 2008 depuse la organele fiscale şi în 
raportul administratorilor la bilanţul din anul 2007, deşi nu mai îndeplinea funcţia de administrator 
din anul 2000. Astfel, intimata a condus şi administrat efectiv activitatea societăţii debitoare deşi 
avea doar calitatea de asociat unic şi nu de administrator. 
          Curtea constată că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile de revizuire mai sus citate întrucât 
hotărârea nu s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii. 
          Pe de o parte, înscrisurile invocate de către revizuent nu au fost declarate false în cursul sau în 
urma judecăţii. Nu este suficientă simpla afirmaţie în acest sens a părţii interesate, ci este necesar ca 
falsitatea înscrisurilor să fie constatată printr-o hotărâre judecătorească, situaţie ce nu a fost dovedită 
în cauză. 
           Pe de altă parte, înscrisurile menţionate nu au fost determinante în darea hotărârii deoarece 
instanţa de recurs a reţinut că recurenta D.E. nu îndeplinea la momentul deschiderii procedurii de 
insolvenţă funcţia de administrator al societăţii, potrivit certificatului emis de ORC Constanţa, 
situaţie în care nu avea obligaţiile prevăzute de lege în sarcina administratorilor. Prin urmare, 
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convingerea instanţei s-a întemeiat pe certificatul constatator emis de ORC, iar nu pe situaţiile 
financiare înregistrate de societate la organele fiscale.  
          Ori, revizuentul nu contestă faptul că intimata D.E. nu avea calitatea de administrator social, 
ci susţine că aceasta a efectuat acte de administrare în fapt, împrejurare ce trebuia dovedită în cauză 
prin orice mijloace de probă.  

 Pentru considerentele expuse, apreciind că nu există motive de retractare a deciziei 
pronunţate, urmează a respinge cererea de revizuire ca nefondată. 
 

5. Procedura insolvenţei. Contestaţie împotriva raportului privind fondurile obţinute 
din lichidarea şi încasarea de creanţe şi a planului de distribuţie întocmit de lichidatorul 
judiciar. 
 

Art.4, art.11, art.24, art.36, art.48, art.77 din Legea nr. 85/2006  
Art.118, art.120, art. 121 şi art.122 alin.3 din Legea nr. 85/2006 

 
După deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei, aşa cum este cazul în speţă, 

vânzarea bunurilor din averea debitoarei se face de către lichidatorul judiciar, cu aprobarea 
Adunării creditorilor, iar banii astfel obţinuţi sunt vărsaţi în contul unic de lichidare, urmând ca 
lichidatorul judiciar să întocmească Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi respectiv 
Planul de distribuţie, care pot fi contestate de creditori, în termen de 15 zile de la afişarea acestora, 
potrivit art.122 alin.3 din legea insolvenţei. 
 În acelaşi sens, judecătorul sindic a statuat, legal şi temeinic, precum şi irevocabil că 
ordinea de preferinţă pentru achitarea creanţelor debitorului falit este cea prevăzută de art.121 din 
Legea nr.85/2006, potrivit căruia: „Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea 
debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori 
drepturi de retenţie de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine:  
   Alin. 1 - taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv 
cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi plata 
remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 şi 24;  
    Alin.11 -  creanţele creditorilor garantaţi născute în timpul procedurii de insolvenţă după 
confirmarea planului de reorganizare, ca parte componentă a acestui plan. Aceste creanţe cuprind 
capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel;  
    Alin.2 - creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi 
penalităţile de orice fel, precum şi cheltuielile, pentru creanţele născute înainte de deschiderea 
procedurii.  
    Alin.21 -  În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente 
pentru plata în întregime a respectivelor creanţe garantate, creditorii vor avea, pentru diferenţă, 
creanţe chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, 
potrivit naturii lor, prevăzute la art. 123, şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 41. Dacă după plata 
sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferenţă în plus, aceasta va fi depusă, prin grija 
lichidatorului, în contul averii debitorului.  
    Alin.3 -  Un creditor cu creanţă garantată este îndreptăţit să participe la orice distribuire de 
sumă făcută înaintea vânzării bunului supus garanţiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri 
vor fi scăzute din cele pe care creditorul ar fi îndreptăţit să le primească ulterior din preţul obţinut 
prin vânzarea bunului supus garanţiei sale, dacă aceasta este necesară pentru a împiedica un astfel 
de creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garanţiei sale ar fi fost 
vândut anterior distribuirii”.  
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     Decizia civilă nr. 106/31.01.2013 
        Dosar nr. 1209/118/2010/a2.1 

 
La data de 06.06.2012, prin cererea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub 

nr.1209/118/2010/a3, creditoarea contestatoare C.B. S.A., în contradictoriu cu debitoarea S.C. C.C. 
S.R.L. prin lichidator judiciar MG A.I. I.P.U.R.L., a contestat: 

- Raportul nr.1 asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi încasarea de creanţe, pentru 
perioada 09.02.2012-22.05.2012; 

- Planul de distribuţie întocmit de lichidatorul judiciar MG A.I. I.P.U.R.L. al debitoarei 
S.C. C.C. S.R.L., solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună anularea acestora ca 
nelegale, cu cheltuieli de judecată. 

Motivând cererea, contestatoarea învederează în esenţă că, prin Raportul nr.1 asupra 
fondurilor obţinute din lichidarea şi încasarea de creanţe, pentru perioada 09.02.2012-22.05.2012, 
lichidatorul judiciar a arătat că, în urma procedurii de „valorificare”, s-au obţinut fonduri de 366.200 
lei, care provin din valorificarea a două apartamente ipotecate, în favoarea creditoarei C.B. S.A., 
către persoana fizică, care a achitat preţul de 366.200 lei. 

Se mai arată că, potrivit Planului de distribuţie, întocmit de lichidator, suma de 366.200 lei a 
fost distribuită astfel:  

- creanţe conform art. 121 pct. 1: - 56.835 lei către lichidatorul judiciar (3.720 lei onorariu 
lichidator judiciar în cotă fixă, 45.408,80 lei onorariu lichidator în cotă variabilă de 10% + TVA; 
336 lei cheltuieli de procedură);  

- creanţe conf. art. 121 pct. 2: - 309.128 lei către creditorul garantat C.B. SUCURSALA 
CONSTANŢA, iar suma de 100 lei s-a constituit sub forma unui provizion, pentru cheltuieli 
ulterioare. 

În aceste condiţii, susţine contestatoarea că Raportul nr.1 asupra fondurilor şi Planul de 
distribuţie sunt nelegale deoarece: suma de 366.200 lei nu aparţine debitoarei şi nu a fost plătită 
băncii, de către debitoarea S.C. C.C. S.R.L., ci a fost achitată de către un terţ faţă de procedură, 
suma astfel obţinută, nereprezentând un disponibil al debitoarei, iar operaţiunea bancară din contul 
debitoarei, nu reprezintă o plată efectuată de aceasta, ci a fost achitată de cumpărătoarea C.M., 
pentru a stinge creanţa băncii, iar nu pentru a intra în contul debitoarei, această sumă cuvenindu-se 
numai creditorului ipotecar C.B. SA, care şi-a dat acordul pentru radierea ipotecilor instituite asupra 
imobilelor aflate în proprietatea debitoarei sale, care pot fi valorificate în cadrul procedurii. 

Se mai susţine că lichidatorului judiciar nu i se cuvenea vreun onorariu din această sumă, 
deoarece nu a îndeplinit nici un act în vederea valorificării imobilelor, debitul fiind stins prin plata 
sumei pe care o datora debitoarea, către bancă, de către un terţ, în drept,  invocându-se prevederile 
art. 122 alin. 3 din Legea nr. 85/2006. 

Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 18.06.2012, intimata MG A.I. S.P.R.L., în 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. C.C. S.R.L., a solicitat respingerea contestaţiei ca 
nefondată, cu motivaţia în esenţă că, în patrimoniul debitoarei falite, au fost identificate două bunuri 
imobile, respectiv două apartamente, ce erau ipotecate în favoarea CEC S.A. Bucureşti – 
SUCURSALA CONSTANŢA, potrivit contractului de ipotecă gradul I, autentificat sub nr. 
1714/21.12.2007 la BNP O.D. şi B.M., pentru garantarea unui credit, în valoare de 310.000 lei, a 
dobânzilor, costurilor şi comisioanelor aferente. 
 Arată intimata că C.B. S.A. a fost înscrisă în tabelul de creanţe al debitoarei falite, la ordinea 
de prioritate prevăzută de art.121 din Legea nr. 85/2006, cu creanţa garantată şi că, în data de 
29.03.2011, doamna C.M. s-a prezentat la sediul lichidatorului judiciar, solicitând prin adresa nr. 
103, cumpărarea celor două apartamente, oferind preţul de 366.200 lei, iar lichidatorul judiciar, i-a 
comunicat acesteia să depună în contul de lichidare al debitoarei, deschis la Banca Transilvania – 
Sucursala Constanţa, garanţia de 10% din valoarea propusă drept preţ, urmând să fie convocaţi 
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ulterior creditorii, pentru a se supune aprobării oferta şi modalitatea de vânzare a celor două 
apartamente, respectiv prin negociere directă. 

Ulterior, învederează intimata că doamna C.M. a depus întreaga sumă de 366.200 lei şi un 
exemplar al ordinului de plată din data de 31.03.2011, iar la indicaţia creditoarei C.B. S.A., suma a 
fost depusă în contul său, iar nu în contul de lichidare, deşi acest creditor, fusese notificat prin 
adresa nr. 515 din 22.03.2010, să închidă conturile deschise pe numele debitoarei. 
 S-a arătat că, în data de 18.05.2011, ora 14,00, lichidatorul judiciar a convocat adunarea 
creditorilor debitoarei S.C. C.C. S.R.L., iar creditorii reprezentând 96,0656% din creanţele înscrise 
la masa credală, au fost de acord cu vânzarea directă a celor două apartamente către cumpărătoarea 
C.M., având în vedere că, achitase integral preţul oferit.  

La data de 02.12.2011, au fost perfectate contractele de vânzare cumpărare, prin care 
societatea debitoarei, prin lichidatorul judiciar, a transferat dreptul de proprietate din patrimoniul 
debitoarei falite, în patrimoniul cumpărătoarei C.M., însă C.B. SA, fără a aştepta efectuarea 
formalităţilor de vânzare, a procedat la încasarea integrală a preţului de vânzare cumpărare, obţinut 
pentru cele două apartamente, fără aprobarea lichidatorului judiciar şi cu încălcarea prevederilor art. 
4, art. 36, art. 48 alin. 1 şi art. 121 din Legea nr. 85/2006. 

În aceste condiţii, arată lichidatorul judiciar că a fost în imposibilitate de a recupera 
cheltuielile de procedură, de a vira 2% din suma obţinută, către fondul special administrat de 
Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, conform art.4 alin.6 lit.c din Legea 
nr. 85/2006, de a încasa onorariul în cotă fixă şi cel în cotă variabilă, aprobat prin hotărârea Adunării 
Creditorilor debitoarei din data de 30.04.2010, deşi aceste cheltuieli de procedură, trebuiau a fi 
acoperite cu prioritate, potrivit Legii nr. 85/2006. 
 S-a mai menţionat că, prin Sentinţa civilă nr. 1470/09.04.2012 pronunţată în dosarul 
nr.1209/118/2010/a2, s-a dispus admiterea acţiunii lichidatorului judiciar promovată împotriva C.B. 
SA, anulându-se  transferul sumei de 366.200 lei efectuat de pârâtă, din contul debitoarei deschis la 
C.B. S.A., cea din urmă fiind obligată să vireze suma de 366.200 lei, în contul unic de procedură al 
S.C. C.C. S.R.L nr. RO12 …, deschis la Banca T. – Sucursala Constanţa, pentru a fi distribuită de 
către lichidatorul judiciar, conform dispoziţiilor art. 121 din Legea nr. 85/2006. 
 Faţă de considerentele expuse, solicită a se dispune respingerea contestaţiei, ca nefondată. 

 Prin Sentinţa civilă nr.3110 din 15.10.2012, pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia a 
II-a Civilă, în dosarul nr.1209/118/2010/a3, s-a dispus respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei 
, reţinându-se în esenţă, următoarele: 

Prin Încheierea nr. 132/09.02.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa – judecătorul sindic 
– în dosarul nr.1209/118/2010, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă 
de debitoarea S.C. C.C. S.R.L., fiind numit lichidator judiciar MG A.I. S.P.R.L., iar prin 
Încheierea nr. 2880/10.05.2010, a fost admisă cererea lichidatorului judiciar de deschidere a 
contului unic de lichidare pentru societatea falită la Banca T. – Sucursala Constanţa, cu 
consecinţa închiderii celorlalte conturi deschise de către debitor pentru operaţiunile curente, iar în 
temeiul art. 4 alin. 2 din lege, s-a dispus ca plăţile, să se facă din contul deschis pe numele averii 
debitorului, pe baza dispoziţiilor emise de administratorul judiciar, iar în cursul falimentului – de 
către lichidatorul judiciar.  

În timpul procedurii de faliment, arată instanţa de fond că lichidatorul judiciar a constatat că 
societatea falită S.C. C.C. S.R.L. are în patrimoniu două apartamente, ipotecate în favoarea 
creditoarei pârâte C.B. S.A, pentru garantarea unui credit în valoare de 310.000 lei, a dobânzilor, 
costurilor şi comisioanelor aferente, potrivit contractului de ipotecă gradul I, autentificat sub nr. 
1714/21.12.2007 la BNP O.D. şi B.M., respectiv un apartament cu trei camere şi dependinţe şi cota 
indiviză de 14 m.p., situat în Constanţa, Aleea M. nr. 4, …, jud. Constanţa, identificat cadastral cu 
nr. …, înscris în CF cu nr. 118900, evaluat la suma de 312.730 lei şi un apartament cu două camere 
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şi dependinţe şi cota indiviză de 11 m.p. situat în Constanţa, Aleea M. nr. 4, …, jud. Constanţa, 
identificat cadastral cu nr. …, înscris în CF cu nr. 118869, evaluat la suma de 200.425 lei. 

La data de 29.03.2011, numita C.M. a depus la sediul lichidatorului judiciar, cererea 
înregistrată sub nr. 103/29.03.2011, prin care a solicitat cumpărarea celor două apartamente şi a 
oferit ca preţ suma de 366.200 lei, cu adresa din data de 09.05.2011, lichidatorul judiciar 
comunicând promitentei cumpărătoare că, pentru a reţine oferta fermă a acesteia, este necesar a vira, 
în contul unic de lichidare nr. RO12…, deschis la Banca T. – Sucursala Constanţa, o garanţie în 
cuantum de 10% din valoarea propusă, pentru a supune aprobarea ofertei în Adunarea Creditorilor, 
precum şi vânzarea directă a celor două apartamente către ofertantă. 
 Ulterior, doamna C.M. a vărsat întreaga sumă de 366.200 lei în contul debitoarei deschis la 
C.B. S.A. potrivit OP din data de 31.03.2011, iar acest creditor a fost de acord cu ridicarea ipotecii 
puse asupra celor două apartamente.  
 Totodată, reţine instanţa de fond că, prin Sentinţa civilă nr. 1470 din 09.04.2012, 
pronunţată în dosarul asociat nr. 1209/118/2010/a2 al Tribunalului Constanţa, a admis acţiunea 
formulată de lichidatorul judiciar, în contradictoriu cu C.B. SA, fiind anulat transferul sumei de 
366.200 lei, efectuat de pârâtă din contul debitoarei deschis la C.B. S.A., cu consecinţa obligării 
celei din urmă, să vireze suma de 366.200 lei, în contul unic de procedură al S.C. C.C. S.R.L nr. 
RO12 …, deschis la Banca T. – Sucursala Constanţa, pentru a fi distribuită de către lichidatorul 
judiciar, conform dispoziţiilor art. 121 din Legea nr. 85/2006. 
 După virarea acestei sume în contul unic de lichidare, deschis potrivit dispoziţiilor art. 4 din 
Legea insolvenţei, apreciază instanţa de fond că, în mod legal şi temeinic, lichidatorul judiciar a 
întocmit Raportul nr. 1 asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi încasarea de creanţe pentru 
perioada 09.02.2012 - 22.05.2012, precum şi Planul de distribuţie, prin care, a menţionat suma adusă 
la masa credală în cuantum de 366.200 lei, obţinută din vânzarea celor două apartamente menţionate 
mai sus, şi a procedat în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea insolvenţei, la distribuirea 
acestora. 
 Potrivit art.121 din Legea nr. 85/2006, „(1) Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din 
averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale 
mobiliare ori drepturi de retenţie de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine:  
   1. taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile 
necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi plata remuneraţiilor 
persoanelor angajate în condiţiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 şi 24;  
   11. creanţele creditorilor garantaţi născute în timpul procedurii de insolvenţă după confirmarea 
planului de reorganizare, ca parte componentă a acestui plan. Aceste creanţe cuprind capitalul, 
dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel;  
   2. creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile 
de orice fel, precum şi cheltuielile, pentru creanţele născute înainte de deschiderea procedurii. 
(2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în 
întregime a respectivelor creanţe garantate, creditorii vor avea, pentru diferenţă, creanţe 
chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit naturii 
lor, prevăzute la art. 123, şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 41. Dacă după plata sumelor prevăzute 
la alin. (1) rezultă o diferenţă în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului, în contul averii 
debitorului.  
   (3) Un creditor cu creanţă garantată este îndreptăţit să participe la orice distribuire de sumă 
făcută înaintea vânzării bunului supus garanţiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi 
scăzute din cele pe care creditorul ar fi îndreptăţit să le primească ulterior din preţul obţinut prin 
vânzarea bunului supus garanţiei sale, dacă aceasta este necesară pentru a împiedica un astfel de 
creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garanţiei sale ar fi fost vândut 
anterior distribuirii.” 
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  Astfel, reţine instanţa de fond că lichidatorul judiciar a procedat în mod legal atunci când, 
din fondurile obţinute din vânzarea celor două apartamente, a reţinut mai întâi, cheltuielile de 
procedură, onorariul lichidatorului judiciar (în cotă fixă şi în cotă variabilă) stabilit prin sentinţa de 
deschidere a procedurii insolvenţei şi confirmat de creditori, potrivit procesului verbal al Adunării 
Creditorilor din data de 30.04.2010, precum şi cota de 2% virată către UNPIR, potrivit prevederilor 
art. 4 alin. 1 şi alin.6 din Legea nr. 85/2006, constituind un provizion în sumă de 100 lei, pentru 
cheltuielile viitoare, care a fost întrebuinţat pentru plata comisioanelor bancare aferente contului 
unic, cum de altfel, tot în mod legal a fost constituit, potrivit art. 4 alin. 1 din legea insolvenţei, toate 
cheltuielile aferente procedurii insolvenţei, inclusiv cele privind notificarea, convocarea şi 
comunicarea actelor de procedură, efectuate de administratorul judiciar şi/sau de lichidator, ţinând 
seamă că se suportă din averea debitorului. 

Pentru toate considerentele expuse, reţine instanţa de fond că Raportul asupra fondurilor şi 
Planul de distribuţie sunt întocmite în conformitate cu prevederile art.122 alin.11 şi alin.12 din Legea 
nr.85/2006, iar distribuţia a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor art. 4, art. 121, art. 123 şi art. 
124 din Legea nr. 85/2006, fapt pentru care judecătorul sindic a respins contestaţia, ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs C.B. SA SUCURSALA CONSTANŢA, 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art.304 
pct.9 Cod pr. civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

- în mod greşit, judecătorul sindic a respins ca neîntemeiată contestaţia, reţinând că 
„suma distribuită conform Planului de distribuire şi a Raportului asupra fondurilor obţinute din 
valorificarea activelor debitoarei, respectiv suma de 366.200 lei, nu aparţine debitoarei şi nu a fost 
plătită Băncii de către debitoarea S.C. C.C. S.R.L”, deoarece această sumă a fost achitată de un terţ 
faţă de procedură, ea nu reprezintă disponibilul debitoarei, iar operaţiunea bancară din contul 
debitoarei nu reprezintă o plată efectuată de debitoare. 

În acest sens, se susţine că suma de 366.200 lei a fost virată din contul unui terţ, respectiv din 
contul doamnei C.M., în contul debitoarei, pentru stingerea debitului existent în acest cont, astfel că 
bunurile debitoarei nu au fost valorificate în cadrul procedurii, pentru a se achita sumele pretinse de 
lichidator, ea nu reprezintă preţul imobilelor aduse în garanţie pentru creditul acordat de C.B. SA, ci 
valoarea debitului înregistrat faţă de Bancă, debit ce a fost achitat de către o terţă persoană. 

Se solicită a se avea în vedere că, pentru efectuarea operaţiunii, C.B. SA şi-a dat acordul 
pentru radierea ipotecilor instituite asupra imobilelor aflate în proprietatea debitoarei sale, precum şi 
acceptul de a fi valorificate, astfel că, sumele achitate de terţ, trebuiau să ajungă în contul debitoarei, 
pentru acoperirea datoriei existente în acest cont şi pentru a fi posibilă închiderea creditului. 

Astfel, se susţine că solicitarea lichidatorului privind achitarea sumelor cuvenite UNPIR, a 
celor reprezentând onorarii şi comisioane bancare este nejustificată, câtă vreme imobilele nu au fost 
valorificare în cadrul procedurii, iar lichidatorul nu a îndeplinit niciun act în vederea valorificării 
acestora, astfel încât să i se cuvină vreun onorariu. 

- greşit instanţa de fond nu a avut în vedere că „suma de 366.200 lei a fost achitată de terţ 
la data de 31.03.2011, iar Adunarea creditorilor a fost convocată abia la două luni după această 
dată, respectiv la data de 18.05.2011”, în condiţiile în care, potrivit art.116 alin.2 din Legea 
85/2006: "metoda de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică, N.ociere directă sau o 
combinaţie a celor două, va fi aprobată de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului. 
Lichidatorul prezintă adunării generale a creditorilor si regulamentul de vânzare corespunzător 
modalităţii de vânzare pentru care optează." 

Se mai susţine că, în cazul "valorificării" respectivelor imobile, nu a fost prezentat niciun 
regulament de vânzare şi nici nu a fost aprobată, în prealabil, o metodă de vânzare pentru care să se 
opteze şi, mai mult, "contractele de vânzare cumpărare" au fost încheiate la data de 02.12.2011, 
respectiv la 9 luni de la data achitării preţului, şi la 7 luni de la data Adunării creditorilor, recurenta 
considerând că, respectivele documente au fost încheiate în vederea asigurării unei distribuiri ilegale 
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a sumelor şi în scopul ca lichidatorul să-şi încaseze onorariul, fără a fi avut vreo contribuţie la 
stingerea debitului. 

- greşit instanţa de fond nu a avut în vedere dispoziţiile art.12 din Legea nr.85/2006, 
care exclud de la distribuirea înaintea creanţelor creditorilor garantaţi, sumele destinate acoperirii 
cheltuielilor viitoare ale debitoarei, şi astfel, a încuviinţat propunerea lichidatorului făcută prin 
Raportul nr.1, de a se efectua distribuirea sumelor, respectiv alocarea sumei de 100 lei cu destinaţia 
de acoperire, a cheltuielilor viitoare. 

În concluzie, având în vedere cele de mai sus, recurenta solicită admiterea recursului, a se 
modificaţi în totalitate hotărârea atacată, în sensul admiterii contestaţiei şi a dispunerii modificării 
Planului nr. 1 de distribuire între creditorii SC C.C. SRL, în sensul distribuirii sumei de 36.200 lei 
creditorului C.B. S.A. Sucursala Constanta, necondiţionat.         

Prin întâmpinare, intimata MG A.I. SPRL, în calitate de lichidator judiciar al S.C. C.C. 
S.R.L. solicită respingerea recursului, ca nefondat, cu motivaţia în esenţă că motivele de recurs 
deduse judecăţii nu vizează o contestaţie a unui raport şi a unui plan de distribuţie, şi mai mult, toate 
acestea au fost examinate la momentul pronunţării Sentinţei civile nr.1470/09.04.2012, pronunţată în 
dos 1209/118/2010/a2. 

Astfel, prin sus-menţionata hotărâre, judecătorul-sindic a reţinut faptul că cele două 
apartamente au fost valorificate în procedură, motiv pentru care suma rezultată din valorificarea 
acestora de 366.200 lei trebuie să intre în contul unic al debitoarei şi să fie distribuită de lichidatorul 
judiciar, potrivit prevederilor 85/2006.  

În acest sens, instanţa a apreciat că reţinerea sumei de către C.B. SA este ilegală, motiv 
pentru care a anulat transferul sumei efectuat de recurentă din contul debitoarei deschis la C.B. SA 
şi a obligat-o să vireze suma de 366.200 lei, în contul unic de procedură al S.C. C.C. S.R.L deschis 
la Banca T. - Sucursala Constanţa, pentru a fi distribuită de lichidatorul judiciar, conform 
dispoziţiilor art. 121 din Legea 85/2006. 

Totodată, susţine intimata că Sentinţa civilă nr. 1470 din 09.04.2012, pronunţată de 
judecătorul-sindic în dosar nr.1209/118/2010/a2, a devenit irevocabilă prin anularea ca netimbrat a 
recursului, declarat de C.B. SA, iar criticile recurentei vizează tocmai, aspecte soluţionate de 
instanţă în mod irevocabil. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, prin raportare la temeiul de drept indicat de recurentă, respectiv 
dispoziţiile art.304 pct.9 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru 
următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa, a fost investită de creditoarea contestatoare C.B. S.A., în contradictoriu cu 
debitoarea S.C. C.C. S.R.L. prin lichidator judiciar MG A.I. I.P.U.R.L., la data de 06.06.2012, cu 
acţiune având ca obiect contestaţie, prin care s-a solicitat, ca prin hotărâre judecătorească să se 
dispună anularea: 

- Raportului nr.1 asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi încasarea de creanţe, pentru 
perioada 09.02.2012-22.05.2012; 

- Planului de distribuţie întocmit de lichidatorul judiciar MG A.I. I.P.U.R.L. al debitoarei 
S.C. C.C. S.R.L., cu cheltuieli de judecată, cu motivaţia sus-expusă. 

Prin Sentinţa civilă nr.3110 din 15.10.2012, pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia a 
II-a Civilă, în dosarul nr.1209/118/2010/a3, s-a dispus respingerea ca neîntemeiată a 
contestaţiei, fapt pentru care, contestatoarea a dedus judecăţii prezentul recurs. 

Procedând la examinarea susţinerilor făcute de recurentă, în contextul temeiului de drept 
invocat ca fundament al recursului – dispoziţiile art.304 pct.9 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în 
sensul respingerii recursului, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Urmare pronunţării de către instanţa de fond a: 
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- Încheierii nr.132/09.02.2010, în dosar nr.1209/118/2010, de intrare în faliment în 
procedură simplificată faţă de debitoarea SC C.C. SRL, în temeiul art.107 lit.A, cu referire la 
art.32 şi cu aplicarea art.27 din Legea nr.85/2006 şi numirii lichidatorului judiciar MG A.I. 
I.P.U.R.L, precum şi a 

- Încheierii nr.2880/10.05.2010 de admitere a cererii lichidatorului judiciar, de 
deschidere a contului unic de lichidare pentru societatea falită, la Banca Transilvania – 
Sucursala Constanţa, cu consecinţa închiderii celorlalte conturi deschide de debitoare pentru 
operaţiuni curente,  

Curtea reţine că debitoarea a intrat în procedura falimentului, pe parcursul desfăşurării căreia 
lichidatorul judiciar a constatat că în patrimoniul acesteia se regăsesc două apartamente, ipotecate în 
favoarea creditoarei pârâte SC B. SA, pentru garantarea unui credit în valoare de 310.000 lei. 
 În acelaşi sens, reţine Curtea că, pe parcursul desfăşurării procedurii falimentului, 
judecătorul sindic a pronunţat, urmare cererii formulate de lichidatorul judiciar al debitoarei, în 
contradictoriu cu creditoarea C.B. SA, înregistrate sub nr.1209/118/2010/a2, Sentinţa civilă 
nr.1470/09.04.2012, prin care, dispune anularea transferului sumei de 366.200 lei, efectuat de 
pârâta creditoare, din contul debitoarei, deschis la C.B. SA, cu consecinţa obligării celei din 
urmă, să vireze întreaga sumă în contul unic de procedură al SC C.C. SRL, deschis la Banca 
T. – Sucursala Constanţa, pentru a fi distribuită de către lichidatorul judiciar, conform 
dispoziţiilor art.121 din Legea nr.85/2006, hotărârea rămânând irevocabilă prin Decizia civilă 
nr.1113/27.09.2012 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, prin care s-a dispus anularea, ca 
netimbrat a recursului, promovat de recurenta C.B. SA. 

Aşa fiind, sub aspectul situaţiei de fapt, ce rezultă din probatoriul administrat în cauză, 
conform art.1169 Cod civil, precum şi din hotărârea irevocabilă pronunţată de instanţa de fond, 
intervenită în această perioadă, Curtea reţine în esenţă că, în timpul procedurii de faliment, 
lichidatorul judiciar a constatat că, societatea falită S.C. C.C. S.R.L., are în patrimoniu două 
apartamente ipotecate în favoarea creditoarei pârâte C.B. S.A, pentru garantarea unui credit 
în valoare de 310.000 lei, a dobânzilor, costurilor şi comisioanelor aferente, potrivit contractului 
de ipotecă gradul I, autentificat sub nr.1714/21.12.2007 la BNP O.D. şi B.M., respectiv: 

- un apartament cu trei camere şi dependinţe şi cota indiviză de 14 m.p., situat în 
Constanţa, Aleea M. nr.4, …, jud. Constanţa, identificat cadastral cu nr. …, înscris în CF cu nr. …, 
evaluat la suma de 312.730 lei şi, 

- un apartament cu două camere şi dependinţe şi cota indiviză de 11 m.p. situat în 
Constanţa, Aleea M. nr. 4, …, jud. Constanţa, identificat cadastral cu nr. …, înscris în CF cu nr. …, 
evaluat la suma de 200.425 lei. 

La data de 29.03.2011, numita C.M. a depus la sediul lichidatorului judiciar, cererea 
înregistrată sub nr.103/29.03.2011, prin care a solicitat cumpărarea celor două apartamente, 
oferind ca preţ suma de 366.200 lei, pentru ca, prin adresa nr.627/01.04.2011, lichidatorul judiciar 
să fi comunicat promitentei cumpărătoare că, „pentru a reţine oferta fermă a acesteia, trebuie ca în 
termen de 2 zile, să vireze în contul unic de lichidare nr. RO12 …, deschis la Banca T. – Sucursala 
Constanţa, o garanţie în cuantum de 10% din valoarea propusă, pentru a supune aprobării ofertei 
în Adunarea Creditorilor precum şi vânzarea directă a celor două apartamente către ofertantă”. 
 În aceste condiţii, constată Curtea că doamna C.M. a vărsat întreaga sumă de 366.200 lei în 
contul debitoarei deschis la C.B. S.A, prin OP din data de 31.03.2011, iar acest creditor a fost de 
acord cu ridicarea ipotecii puse asupra celor două apartamente.  
 Deoarece nu s-a făcut dovada perfectării în formă autentică a contractului de vânzare 
cumpărare, cu privire la aceste apartamente, un atare contract putându-se încheia numai între S.C. 
C.C. S.R.L. prin lichidator judiciar MG A.I. S.P.R.L, în calitate de vânzător şi C.M. în calitate de 
cumpărător - formă autentică prevăzută expres de art. 101 din Legea nr. 114/1996, legea 
locuinţei (modificată prin alineatul din Lege nr.170/2010 începând cu 24.07.2010), potrivit căruia: 
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„Locuinţele şi unităţile individuale pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, 
încheiate în formă autentică notarială, sub sancţiunea nulităţii absolute. Dovada dreptului de 
proprietate şi a celorlalte drepturi reale asupra unei unităţi de locuit se face numai pe baza actelor 
de proprietate şi a extrasului de carte funciară pentru informare”, examinând dispoziţiile cuprinse 
în art. 4 din Legea nr.85/2006, şi funcţie de cererea dedusă judecăţii în dosar 
nr.1209/118/2010/a2, judecătorul sindic, pronunţă Sentinţa civilă nr.1470 din 09.04.2012. 
 Prin aceeaşi hotărâre irevocabilă, judecătorul sindic a analizat incidenţa în cauză a 
dispoziţiilor cuprinse în art.118, cu referire la art.120 din Legea nr.85/2006, astfel că, instanţa de 
control - Curtea, se află în situaţia de a examina la rândul său, incidenţa în cauză, a dispoziţiilor 
acestor texte de lege, potrivit cărora: 

 „Art. 118. 
Alin.1 - Imobilele vor putea fi vândute direct, în urma propunerii lichidatorului, aprobată 

de adunarea generală a creditorilor.  
    Alin. 2 - Propunerea lichidatorului va trebui să identifice imobilul, prin situaţia de pe teren 
şi prin datele din registrele de publicitate imobiliară, să arate sarcinile de care este grevat şi să 
indice pasul de supraofertare şi data până la care, în caz de aprobare a vânzării, sunt acceptate 
supraoferte.  
    Alin.3 - Lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor, în termen de maximum 
20 de zile de la data propunerii, notificând propunerea administratorului special, creditorilor cu 
garanţii reale asupra bunului, titularilor unor drepturi de retenţie de orice fel şi comitetului 
creditorilor, supunând votului adunării generale a creditorilor propunerea de vânzare.  
    Alin.4 - Ulterior aprobării de către adunarea generală a creditorilor, vânzarea va putea fi 
făcută, sub sancţiunea nulităţii, numai după 30 de zile de la data ultimei publicări făcute de 
lichidator în ziar a anunţului privind condiţiile de supraofertare”.  
   „Art. 120 

Alin.1 - Lichidatorul va încheia contracte de vânzare-cumpărare; sumele realizate din 
vânzări vor fi depuse în contul prevăzut la art. 4 alin. (2) şi recipisele vor fi predate judecătorului-
sindic.  
    Alin. 2 - Dacă vânzarea activelor se va face prin licitaţie publică, procesul-verbal de 
adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. Când legea impune pentru 
transferul dreptului de proprietate forma autentică, contractele vor fi perfectate de notarul public 
pe baza procesului-verbal de licitaţie”, 

concluzionând că din textele de lege menţionate rezultă fără echivoc că, după deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenţei, aşa cum este cazul în speţă, vânzarea bunurilor din averea 
debitoarei se face de către lichidatorul judiciar, cu aprobarea Adunării creditorilor, iar banii 
astfel obţinuţi sunt vărsaţi în contul unic de lichidare, urmând ca lichidatorul judiciar să 
întocmească Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi respectiv Planul de distribuţie, care 
pot fi contestate de creditori, în termen de 15 zile de la afişarea acestora, potrivit art.122 alin.3 din 
legea insolvenţei. 
 În acelaşi sens, judecătorul sindic a statuat, legal şi temeinic, precum şi irevocabil că ordinea 
de preferinţă pentru achitarea creanţelor debitorului falit este cea prevăzută de art.121 din 
Legea nr.85/2006, potrivit căruia: „Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea 
debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare 
ori drepturi de retenţie de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine:  
   Alin. 1 - taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv 
cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi plata 
remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 şi 24;  
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    Alin.11 -  creanţele creditorilor garantaţi născute în timpul procedurii de insolvenţă după 
confirmarea planului de reorganizare, ca parte componentă a acestui plan. Aceste creanţe cuprind 
capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel;  
    Alin.2 - creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi 
penalităţile de orice fel, precum şi cheltuielile, pentru creanţele născute înainte de deschiderea 
procedurii.  
    Alin.21 -  În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente 
pentru plata în întregime a respectivelor creanţe garantate, creditorii vor avea, pentru diferenţă, 
creanţe chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, 
potrivit naturii lor, prevăzute la art. 123, şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 41. Dacă după plata 
sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferenţă în plus, aceasta va fi depusă, prin grija 
lichidatorului, în contul averii debitorului.  
    Alin.3 -  Un creditor cu creanţă garantată este îndreptăţit să participe la orice distribuire 
de sumă făcută înaintea vânzării bunului supus garanţiei lui. Sumele primite din acest fel de 
distribuiri vor fi scăzute din cele pe care creditorul ar fi îndreptăţit să le primească ulterior din 
preţul obţinut prin vânzarea bunului supus garanţiei sale, dacă aceasta este necesară pentru a 
împiedica un astfel de creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garanţiei 
sale ar fi fost vândut anterior distribuirii”.  

În raport cu textul de lege sus-citat, şi susţinerile făcute de C.B. SA, constată Curtea că 
trebuie reţinut, cum de altfel a reţinut şi instanţa de fond, legal şi temeinic în considerentele hotărârii 
irevocabile că suma de 366.200 lei, virată de ofertanta C.M. în contul debitoarei deschis la C.B. 
S.A, potrivit OP din data de 31.03.2011, reprezintă contravaloarea celor două apartamente, 
iar această sumă nu putea fi virată în contul deschis de debitoare la C.B. S.A., anterior 
deschiderii procedurii, cont ce trebuia închis de pârâtă, după ce a fost notificată în acest sens 
de către lichidatorul judiciar, ea trebuind a fi depusă în contul unic de lichidare, deschis de 
lichidatorul judiciar, potrivit Încheierii de şedinţă din data de 10.05.2010, pronunţată în cauză de 
judecătorul sindic, în temeiul art.4 din Legea nr. 85/2006, tocmai pentru respectarea legii. 

Faţă de considerentele sus-expuse, constată Curtea că, prin contestaţie şi prin motivele de 
recurs, creditoarea C.B. SA reiterează argumentele deduse judecăţii în cauza sus-nominalizată, 
ce au fost dezlegate irevocabil de instanţă, nemaiputând fi reanalizate în prezenta cauză. 

Astfel, reţine Curtea că nici susţinerea recurentei potrivit căreia „plata efectuată de ofertanta 
C.M. către C.B. S.A. ar reprezenta o achitare a datoriei/creditului avute de debitoarea S.C. C.C. 
S.R.L. la C.B. S.A., iar nu contravaloarea celor două apartamente, pe care ofertanta C.M. a 
intenţionat să le cumpere”, nu poate fi reţinută, odată ce, prin aceasta s-ar nega intenţia expresă a 
ofertantei C.M. de a cumpăra cele două apartamente, aspect ce rezultă din cererea adresată 
lichidatorului judiciar şi din OP din data de 31.03.2011, în care s-a menţionat expres că „suma de 
366.200 lei achitată de terţul C.M. reprezintă contravaloarea apartamentelor S.C. C.C. S.R.L”. 

În acelaşi sens, apreciază Curtea că din probatoriul administrat în cauză nu rezultă că numita 
C.M. s-ar fi oferit a achita datoria – creditul - pe care debitoarea S.C. C.C. S.R.L. o avea la C.B. 
S.A., fără ca această plată să reprezinte preţul pentru cele două apartamente, ori, în atare situaţie, 
susţinerile recurentei sunt şi sub acest aspect nelegale şi netemeinice. 

 Atât timp cât printr-o hotărâre irevocabilă s-a consfinţit de către instanţă faptul că C.B. 
SA a procedat în mod nelegal la reţinerea sumei depuse de C.M., pentru cumpărarea celor două 
apartamente aparţinând debitoarei, cu încălcarea procedurii speciale, prevăzută de Legea nr. 
85/2006 – art.4, art.11, art.24, art.36, art.48, art.77, art.118, art.120 şi art.121, iar judecătorul 
sindic a anulat transferul sumei de 366.200 lei în contul debitoarei deschis la C.B. S.A, obligând-o 
să vireze această sumă în contul unic de procedură al S.C. C.C. S.R.L. nr. RO12 …, deschis la 
Banca T. – Sucursala Constanţa, pentru a fi distribuită de către lichidatorul judiciar, conform 
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dispoziţiilor art.121 din Legea nr. 85/2006, Curtea apreciază că toate susţinerile recurentei 
privind această sumă de bani sunt nefondate, urmând a fi respinse. 

Totodată, constată Curtea că, în mod legal şi temeinic, judecătorul-sindic (instanţa de fond) a 
apreciat că, lichidatorul judiciar a reţinut din fondurile obţinute din vânzarea celor două 
apartamente, în conformitate cu dispoziţiile art.121 alin.1 din Legea nr.85/2006, „mai întâi 
cheltuielile de procedură, onorariul lichidatorului judiciar (în cotă fixă şi cotă variabilă)” stabilit 
prin sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei şi confirmat de creditori, potrivit procesului 
verbal al adunării creditorilor din data de 30.04.2010, precum şi cota de 2% virată către UNPIR,  
potrivit prevederilor art.4 alin.1 şi alin.6 din aceeaşi lege. 

Greşite sunt şi susţinerile recurentei privind constituirea rezervelor destinate a acoperi 
cheltuielile viitoare privind averea debitorului, atât timp cât, potrivit prevederilor art.127 alin.4 din 
Legea 85/2006: "Cu ocazia distribuirilor parţiale, următoarele sume vor fi provizionate: 

Alin.4 - rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului", 
fapt pentru care, reţine Curtea că lichidatorul judiciar a procedat corect şi la 

provizionarea unei sume de bani în vederea acoperirii cheltuielilor viitoare ale debitoarei, 
astfel că provizionul constituit cu suma de 100 lei pentru cheltuielile viitoare,”care a fost 
întrebuinţat pentru plata comisioanelor bancare aferente contului unic”, apare ca fiind constituit, în 
mod legal, cu respectarea prevederilor art.4 alin.1 din legea insolvenţei, potrivit căruia: „Toate 
cheltuielile aferente procedurii insolvenţei, inclusiv cele privind notificarea, convocarea şi 
comunicarea actelor de procedură efectuate de administratori judiciar şi/sau de lichidator, se 
suportă din averea debitorului." 
 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 respinge recursul, ca 
nefondat. 

 

6. Opoziţie formulată împotriva proiectului de divizare a societăţii comerciale. 
Respingerea cererii de înregistrare menţiuni. 
 

Art. 243 pct.6 din Legea nr. 31/1990 
Art.61 din Legea nr.31/1990 

 
Potrivit art. 243 pct.6 din Legea nr. 31/1990, „dacă societatea debitoare sau, după caz, 

societatea succesoare în drepturile şi obligaţiile societăţii debitoare nu oferă garanţii ori privilegii 
adecvate pentru satisfacerea creanţei sau, chiar dacă oferă garanţii ori privilegii, nu le constituie, 
din cauze ce îi sunt imputabile, în termenul stabilit de instanţă prin încheiere, potrivit alin. (5), 
instanţa admite opoziţia şi obligă societatea debitoare sau, după caz, societatea succesoare în 
drepturile şi obligaţiile societăţii debitoare la plata creanţei de îndată ori într-un anumit termen 
stabilit în funcţie de valoarea creanţei şi de pasivul societăţii debitoare sau, după caz, al societăţii 
succesoare în drepturile şi obligaţiile societăţii debitoare.” 
 

     Decizia civilă nr. 139/04.02.2013 
      Dosar nr. 9625/118/2011 

 
 Prin cererea înregistrată sub nr. 9625/118/2011 pe rolul acestei instanţe, oponenţii T.R., 
T.M. şi S.C. N. – N.E.G. S.R.L., în contradictoriu cu petenta S.C. N.E.G. P. 1 S.R.L. au formulat 
opoziţie împotriva Proiectului de divizare din data de 26.05.2011 a societăţii comerciale N.E.G. P. 1 
S.R.L., prin care au solicitat respingerea cererii de înregistrare menţiuni nr. 31661/01.06.2011 
depusă la ORC Constanţa pentru înregistrarea Proiectului de divizare din data de 26.05.2011. 
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 În motivare, oponenţii T.R. şi T.M., au arătat în esenţă că au calitate de creditori al societăţii 
comerciale N.E.G. P. 1 S.R.L., conform contractului de vânzare şi transferare a părţilor sociale ale 
acestei societăţi, iar din punctul lor de vedere, Proiectul de divizare din data de 26.05.2011, este 
adoptat în mod nelegal de asociaţii societăţii urmărind sustragerea de la plata datoriilor faţă de cei 
doi oponenţi, deoarece rata a doua din contractul de vânzare şi transfer al părţilor sociale deţinute şi 
înstrăinate din S.C. N.E.G. P. 1 S.R.L. nu le-a fost achitată, suma restantă fiind în cuantum de 
21.714 Euro conf. art. 2 alin. 3 din contract. 
 În drept, au invocat prev. art. 243 şi urm. din Legea nr. 31/1990. 
 Oponenta S.C. N. – N.E.G. S.R.L., a arătat în motivare că are calitate de creditoare a S.C. 
N.E.G. P. 1 S.R.L. conform contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 
633/13.02.2008 la BNP M.M. cu o creanţă de 56.354,36 Euro şi conform contractului de dezvoltare, 
planificare şi infrastructură cu o creanţă de 526.526,73 Euro, iar prin Proiectul de divizare din data 
de 26.05.2011 se urmăreşte sustragerea S.C. N.E.G. P. 1 S.R.L. de la plata acestei datorii. 
 S-a menţionat că asociaţii S.C. C.E.D. S.R.L. şi S.S. ai intimatei S.C. N.E.G. P. 1 S.R.L., nu 
au înţeles să execute de bună voie obligaţiile asumate prin cele două contracte, iar prin proiectul de 
divizare se urmăreşte fraudarea sa. 

În drept, a invocat prev. art. 243 şi urm. din Legea nr. 31/1990. 
În data de 06.10.2011, intimata S.C. N.E.G. P. 1 S.R.L. a depus întâmpinare prin care a 

invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor T.R. şi T.M. arătând în motivare că 
potrivit art. 61 din Legea nr. 31/1990, cererea de opoziţie poate fi utilizată doar de creditorii sociali 
şi de orice persoană prejudiciată, fiind necesar a se dovedi existenţa unui prejudiciu direct şi prezent 
sau viitor, a cauzei ilicite şi a legăturii de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, or în cauză oponenţii 
nu sunt prejudiciaţi prin proiectul de divizare la care se opun şi nu justifică o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă, singurul aspect invocat de aceştia fiind calitatea lor de asociaţi şi administratori ai S.C. N. 
– N.E.G. S.R.L. societate care este creditoare faţă de S.C. N.E.G. P. 1 S.R.L. 

A invocat şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii în opoziţie motivat de faptul că art. 243 alin. 1 
şi 8 din Legea nr. 31/1990 reglementează dreptul la acţiune al creditorilor sociali în cazul divizării 
fără ca aceştia să poată formula şi acţiune în opoziţie la hotărârea adunării generale a asociaţilor 
referitoare la proiectul de divizare, or prin acţiunea în opoziţie reclamanţii urmăresc aceleaşi efecte 
şi pentru aceleaşi considerente. 

Pe fondul cauzei, intimata a solicitat respingerea opoziţiei, arătând că prejudiciul pretins de 
reclamanţi nu are caracter cert în ceea ce priveşte producerea şi nici întinderea acestuia. 

S-a menţionat că proiectul de divizare nu fraudează interesele creditorilor sociali atât timp 
cât legislaţia aplicabilă oferă acestora posibilitatea de a-şi satisface eventualele creanţe în 
contradictoriu cu societatea. 

Prin sentinţa civilă nr.745/12.06.2012, Tribunalul Constanţa a admis excepţia lipsei 
calităţii procesuale active a reclamanţilor oponenţi T.R. şi T.M.; a respins opoziţia formulată de 
oponenţii T.R. şi T.M., ca fiind formulată de persoane fără calitate procesuală activă; a admis 
cererea formulată de reclamanta oponentă S.C. N. N.E.G. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta S.C. N. 
P. 1 S.R.L., având ca obiect opoziţie împotriva Proiectului de Divizare din data de 26.05.2011 al 
S.C. N. P. 1 S.R.L. şi a respins cererea de înregistrare menţiuni nr. 31661/01.06.2011 privind 
înscrierea în registrul comerţului a Proiectului de Divizare din data de 26.05.2011 al S.C. N. P. 1 
S.R.L.  
 Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că persoanele care pot face opoziţie 
trebuie să aibă calitate de creditori sociali sau pot fi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile 
asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv. 
 In speţă, reclamanţii oponenţi T.R. şi T.M. nu sunt creditori sociali ai S.C. N. P. 1 S.R.L. şi 
nici nu au calitate de persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea 
actului constitutiv, respectiv prin proiectul de divizare la care se opun, creanţa oponentului T.M. 
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fiind împotriva S.C. C.D. S.R.L şi S.S., în calitate de cumpărători 1 şi 2 a părţilor sociale, iar 
oponentul T.R. ne dovedind nicio creanţă împotriva S.C. N. P. 1 S.R.L. acre să-i dea calitate 
procesuală activă în prezenta cauză. 

Pentru aceste considerente, instanţa a admis excepţia calităţii procesuale active a 
reclamanţilor oponenţi T.R. şi T.M. şi a respins opoziţia formulată de oponenţii T.R. şi T.M., ca 
fiind formulată de persoane fără calitate procesuală activă. 

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că din raportul de expertiză contabilă judiciară, întocmit 
în cauză de expert contabil D.V., coroborat şi cu înscrisurile depuse în cauză, rezultă că oponenta 
reclamantă S.C. N. N.E.G. S.R.L. este creditoare a societăţii intimate S.C. N. P. 1 S.R.L., la data de 
31.12.2010, creanţa sa fiind în sumă de 526.594,08 Euro, echivalent al sumei de 2.256.350,31 lei. 

În raportul de expertiză contabilă s-a reţinut că proiectul de divizare întocmit de S.C. N. P. 1 
S.R.L. la data de 31.12.2010, coroborat şi cu datele din Situaţiile financiare şi balanţele de verificare 
la data de 31.12.2010 ale aceleaşi societăţi, rezultă că Anexa 5.1. rândul 11 din Proiectul de divizare 
în litigiu, S.C. N. P. 1 S.R.L. a preluat datorii în sumă de 60.176.922 lei din Situaţiile financiare la 
31.12.2010, sumă ce conţine şi datoria către S.C. N. N.E.G. S.R.L. la 31.12.2010 de 2.178.862,57 
lei, datorie care, aşa cum se menţionează în anexele 2 şi 3 din raportul de expertiză contabilă ordonat 
în cauză, nu a fost evaluată în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 
3055/29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, 
rezultând o subevaluare a datoriei cu suma de 77.487,74 lei şi o prezentare eronată a acesteia în 
situaţiile financiare întocmite la 31.12.2010 şi implicit în proiectul de divizare. 

Pentru aceste considerente, instanţa a constatat că opoziţia formulată de reclamanta oponentă 
S.C. N. N.E.G. S.R.L. la Proiectul de Divizare din data de 26.05.2011 al S.C. N. P. 1 S.R.L. este 
întemeiată, această oponentă având calitate de creditor social şi totodată de persoană ce este 
prejudiciată prin proiectul de divizare menţionat cu suma de 77.487,74 lei reprezentând 
subevaluarea datoriei faţă de această creditoare oponentă, în cauză fiind îndeplinite condiţiile prev. 
de art. 243 raportat şi la art. 61 din Legea nr. 31/1990. 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa în dosarul nr. 9625/118/2011, 
la data de 19.10.2012, petenta S.C. N. N.E.G. S.R.L. a solicitat, în temeiul art. 2812 C.pr.civ., 
completarea dispozitivului sentinţei civile nr. 745/12.06.2012 cu privire la modul de soluţionare a 
cererii privind obligarea intimatei N. P. 1 S.R.L. la plata de îndată a sumelor stabilite prin raportul 
de expertiză, precum şi cu privire la obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin aceeaşi cerere, petenta a solicitat, în temeiul art. 2812a C.pr.civ., şi îndreptarea erorii 
materiale strecurate în încheierea de şedinţă din data de 31.05.2012, în sensul consemnării corecte a 
cererii de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivare, petenta a arătat că potrivit art. 243 alin. 6 din Legea nr. 31/1990, instanţa admite 
opoziţia şi obligă societatea debitoare sau, după caz, societatea succesoare în drepturile şi obligaţiile 
societăţii debitoare la plata creanţei de îndată ori într-un anumit termen stabilit în funcţie de valoarea 
creanţei şi a pasivului societăţii debitoare sau, după caz, al societăţii succesoare în drepturile şi 
obligaţiile societăţii debitoare”. 

Cu privire la modul de soluţionare a cererii privind obligarea intimatei N. P. 1 S.R.L. la plata 
de îndată a sumelor stabilite prin raportul de expertiză, a menţionat petenta că instanţa de fond a 
omis să se pronunţe cu privire la solicitarea sa făcută în baza dispoziţiilor legale, şi cu toate că a 
admis opoziţia, nu a obligat societatea debitoare la plata creanţei, deşi aceasta nu oferise garanţii sau 
privilegii adecvate pentru satisfacerea creanţei. 

Cu privire la obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată, petenta a arătat că deşi 
a solicitat atât prin cererea de chemare în judecată, prin concluziile orale, cât şi prin concluziile 
scrise obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată, menţionând în concluziile orale că numai 
onorariu de avocat urmează să-l solicite pe cale separată, solicitare ce se găseşte şi în concluziile 
scrise, instanţa nu s-a pronunţat cu privire la aceste cheltuieli. 
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Cu privire la cererea de îndreptare a erorii materiale strecurate în încheierea de şedinţă din 
data de 31.05.2012, petenta a arătat că în mod greşit s-a consemnat că petenta ar fi solicitat 
cheltuielile de judecată pe cale separată, când numai  onorariul de avocat s-a menţionat că va fi 
solicitat pe cale separată, iar celelalte cheltuieli de judecată – taxă de timbru şi onorariu de expert – 
au fost solicitate prin concluziile orale şi cele scrise. 

Prin sentinţa civilă nr. 3388/08.11.2012, Tribunalul Constanţa a respins ca neîntemeiată 
cererea de completare a dispozitivului sentinţei civile nr. 745/12.06.2012 şi a respins ca 
neîntemeiată cererea îndreptare eroare materială a încheierii de şedinţă din data de 31.05.2012,  
cereri formulate de petenta S.C. N. N.E.G. S.R.L. în cauza având ca obiect opoziţie împotriva 
Proiectului de Divizare din data de 26.05.2011 al S.C. N. P. 1 S.R.L, formulate de petenţii T.R. şi 
T.M. şi  S.C. N. N.E.G. S.R.L. în contradictoriu cu intimata N. P. 1 S.R.L. 
 Impotriva sentinţei civile nr. 745/12.06.2012 au declarat recurs: 
 

1. S.C. N. P. 1 S.R.L., pentru următoarele motive: 
- instanţa a omis să cerceteze cel puţin două condiţii reglementate de art.61 din Legea 

nr.31/1990, în legătură cu creanţa pretinsă (o astfel de acţiune nu poate avea ca obiect decât 
creanţe nescadente la data publicării proiectului de divizare şi opoziţia nu poate fi primită 
decât în măsura în care urmăreşte împiedicarea producerii unui prejudiciu prin divizare); 

- instanţa a omis să arate în sentinţa pronunţată care au fost argumentele în baza cărora 
obiecţiunile la concluziile raportului de expertiză au fost înlăturate. 
 
2. S.C. N. N.E.G. S.R.L., pentru următoarele motive: 

- în conf. cu art. 243 alin.6 din Legea nr.31/1990, sunt îndeplinite condiţiile legale pentru 
obligarea debitoarei la plata de îndată a creanţei, întrucât debitoarea a subevaluat creanţa şi a 
înstrăinat toate activele; 

- operaţiunea de divizare apare ca fiind făcută cu scopul fraudării creditorilor, iar intimata-
debitoare nu a prezentat constituirea unor garanţii sau privilegii adecvate satisfacerii 
creanţei. 
Totodată, a declarat recurs şi împotriva sentinţei civile nr. 3388/08.11.2012. 
Verificând legalitatea şi temeinicia soluţiei recurate în raport cu criticile aduse, se 

constată că recursurile sunt întemeiate, din următoarele considerente: 
Potrivit art. 243 pct.6 din Legea nr. 31/1990, „dacă societatea debitoare sau, după caz, 

societatea succesoare în drepturile şi obligaţiile societăţii debitoare nu oferă garanţii ori privilegii 
adecvate pentru satisfacerea creanţei sau, chiar dacă oferă garanţii ori privilegii, nu le constituie, din 
cauze ce îi sunt imputabile, în termenul stabilit de instanţă prin încheiere, potrivit alin. (5), instanţa 
admite opoziţia şi obligă societatea debitoare sau, după caz, societatea succesoare în drepturile şi 
obligaţiile societăţii debitoare la plata creanţei de îndată ori într-un anumit termen stabilit în funcţie 
de valoarea creanţei şi de pasivul societăţii debitoare sau, după caz, al societăţii succesoare în 
drepturile şi obligaţiile societăţii debitoare.” 
 În speţă, recurenta S.C. N. N.E.G. S.R.L. a formulat opoziţie împotriva Proiectului de 
Divizare din data de 26.05.2011 al S.C. N. P. 1 S.R.L., solicitând respingerea cererii de înregistrare 
menţiuni nr. 31661/01.06.2011, susţinând că pârâta - prin cei doi asociaţi - datorează suma de 
526.526,73 Euro şi 56.354,36 Euro la care se adaugă penalităţi legale conform obligaţiilor 
contractuale. 
 În drept, recurenta S.C. N. N.E.G. S.R.L. îşi întemeiază acţiunea pe disp.art.243 şi urm. din 
Legea nr.31/1990. 
 De altfel, din motivarea cererii de opoziţie rezultă că S.C. N. N.E.G. S.R.L. contestă planul 
de divizare din perspectiva disp.art.243 din Legea nr.31/1990. 
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 În această situaţie, rezultă că instanţa de fond trebuie să analizeze cererea în limita investirii, 
respectiv dacă planul de divizare respectă disp.art.243 pct.6 şi anume dacă au fost oferite garanţii 
sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creanţei sau, chiar dacă oferă garanţii ori privilegii, nu le 
constituie, din cauze ce îi sunt imputabile, în termenul stabilit de instanţă prin încheiere, în condiţiile 
pct. 5. 

În cauză, instanţa de fond a avut în vedere soluţionarea cererii din perspectiva art.61 din 
Legea nr.31/1990, stabilind că prin proiectul de divizare oponenta este prejudiciată cu suma de 
7784,74 lei ca urmare a subevaluării datoriei, respingând astfel cererea de înregistrare menţiuni nr. 
31661/01.06.2011 privind înscrierea în registrul comerţului a Proiectului de Divizare din data de 
26.05.2011 al S.C. N. P. 1 S.R.L.  

În atare situaţie, în conf. cu art.312 Cod procedură civilă, instanţa va admite recursurile, 
inclusiv cel care vizează sentinţa civilă nr. 3388/08.11.2012 şi va trimite cauza spre rejudecare, 
urmând a se analiza opoziţia formulată de S.C. N. N.E.G. S.R.L., în limita sesizării (art.243 pct.6), 
cu consecinţa analizării cererii de înregistrare  menţiuni nr. 31661/01.06.2011. 

Urmare casării sentinţei civile nr.745/12.06.2012, se impune casarea şi a hotărârii nr. 
3388/08.11.2012 având ca obiect îndreptare eroare materială/completare dispozitiv. 

 

7. Procedura insolvenţei. Contestaţie împotriva raportului asupra fondurilor obţinute şi 
a planului de distribuţie. Constituirea unui depozit colateral în vederea garantării creditului. 
 

Art.121 pct.2 şi art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006 
Art.4 alin.6 lit.c din Legea nr.85/2006 
Art.73 alin.5 din Hotărârea nr.3/2007 

 
         După cum rezultă din tabelul definitiv consolidat al obligaţiilor debitoarei, în faliment, 
creditoarea a fost înscrisă cu o creanţă de 2.133.218,54 lei la rangul de prioritate prevăzut de 
art.121 pct.2 (creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi 
penalităţile de orice fel, precum şi cheltuielile, pentru creanţele născute înainte de deschiderea 
procedurii) şi art.123 pct.7 (creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile 
aferente) din Legea nr.85/2006. 
  Referitor la aplicarea onorariului variabil de 10% şi a procentului de 2% datorat către 
UNPIR asupra sumei de 257.322,56 lei (echivalentul a 60.000 euro), se constată că transferul sumei 
în contul unic de lichidare nu poate fi asimilat unei încasări/recuperări de sume care să justifice 
remunerarea lichidatorului cu cota variabilă a onorariului său şi, totodată, aplicarea cotei de 2% 
pentru UNPIR, conform art.4 alin.6 lit.c din Legea nr.85/2006. 
           Cu privire la plata consumabilelor şi a combustibilului, art.4 din Legea nr.85/2006 prevede 
că „(1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind 
notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar 
şi/sau de lichidator, vor fi suportate din averea debitorului. 
          (9) Sumele menţionate la alin.1 vor fi considerate cheltuieli de lichidare în conformitate cu 
art.121 şi art.123 pct.1 şi vor fi plătite în momentul existenţei disponibilului în contul debitorului.” 
 

Decizia civilă nr. 141/06.02.2013 
      Dosar nr. 3935/118/2010/a1 

 
          Prin cererea formulată la data de 03.02.2012 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 
sub nr.3935/118/2010/a1, creditoarea Banca I.R. S. a formulat contestaţie la raportul asupra 
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fondurilor obţinute şi la planul de distribuţie nr.1 întocmite de lichidatorul judiciar al debitoarei SC 
D.I. SRL – D. & Co SPRL. 

În motivarea contestaţiei, creditoarea a arătat că, anterior deschiderii procedurii faţă de 
debitoarea SC D.I. SRL, aceasta a garantat, prin contractul de garanţie reală mobiliară, datoriile 
decurgând din contractul de credit încheiat cu SC T.C. SRL. În consecinţă, a fost constituit depozitul 
colateral în sumă de 60.000 euro, constituit la Banca I.R. S. ca garanţie la creditul menţionat. 

La data de 26.08.2010, prin adresa nr.3572, lichidatorul judiciar a solicitat transferarea 
tuturor sumelor privind pe debitoare în contul unic de lichidare. Creditoarea a dat curs solicitării, iar 
suma a fost transferată la PB. – Sucursala Constanţa, constituindu-se un depozit cu suma de 60.000 
euro, care a generat dobânzi în cuantum de 25.598,70 lei. 

În ceea ce priveşte planul de distribuţie, în opinia contestatoarei, suma ce a constituit 
garanţie nu poate fi calificată ca recuperări de sume. În aceste condiţii, în mod nelegal lichidatorul 
judiciar a reţinut din această sumă cheltuieli de procedură în cuantum de 63.776,86 lei şi a conservat 
suma de 39.144, 40 lei, distribuind către creditorul garantat numai suma de 180.000 lei. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile art.19, 23, 121 şi 122 din Legea nr.85/2006. 
 Prin sentinţa civilă nr.1278/02.04.2012, judecătorul sindic a admis în parte contestaţia 
la raportul şi planul de distribuire a sumelor realizate în urma lichidării şi a dispus refacerea 
raportului şi a planului de distribuţie nr.1 în sensul că suma de 80.582,07 lei, prevăzută ca 
plată pentru 41.437,67 lei – cheltuieli de procedură - şi 39.144, 40 lei – sumă conservată - să fie 
distribuită creditoarei Banca I.R. S.. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că singura sumă de bani ce a 
constituit obiectul planului de distribuţie nr.1 a fost cea care a reprezentant garanţia creditoarei 
contestatoare şi dobânda acumulată la această sumă. 

O primă problemă care se pune în prezenta contestaţie este dacă transferul acestei sume în 
contul averii debitoarei poate fi calificat ca o recuperare a unei sume de bani în cadrul procedurii, în 
raport de care lichidatorul judiciar are dreptul la încasarea onorariului variabil. 

A doua problemă este legată de posibilitatea reţinerii din suma respectivă a cheltuielilor de 
procedură, altele decât onorariul variabil al lichidatorului judiciar. 

Sub primul aspect, instanţa a reţinut că onorariul variabil al lichidatorului judiciar este 
datorat pentru sumele de bani obţinute din recuperarea creanţelor societăţii în insolvenţă de la 
debitorii săi sau din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor. Nu există identitate de sens între 
sumele de bani „încasate” de către debitoare şi sumele de bani rezultate din recuperarea unor 
creanţe. Raportul este de la întreg la parte, în cadrul sumelor de bani încasate de către debitoare 
regăsindu-se şi cele încasate prin recuperarea creanţelor, însă fără să se confunde cu acestea. 
Diferenţierea este esenţială, întrucât debitoarea poate încasa sume din activitatea curentă în cadrul 
perioadei de observaţie sau chiar din continuarea unor contracte în perioada de lichidare, fără ca 
lichidatorul judiciar să aibă o contribuţie în acest sens. 

Onorariul trebuie să reprezinte plata eforturilor depuse de lichidatorul judiciar pentru 
obţinerea fondurilor necesare acoperirii creanţelor. În acest sens, se acceptă ideea că onorariul 
variabil este datorat pentru creanţele a căror recuperare prezintă dificultăţi şi este nevoie de 
demersuri judiciare pentru încasarea lor. 

În speţă însă, suma de bani în discuţie a constituit o garanţie în favoarea creditoarei 
contestatoare. Transferul sumei de bani dintr-un cont în altul echivalează cu predarea bunului adus 
garanţie, simpla „predare” a bunului neputând fi considerată ca o obţinere de fonduri. Prin analogie, 
dacă bunul adus garanţie era nefungibil (de ex.: un autoturism) simplul fapt al predării acestui bun 
nu poate genera fonduri. În consecinţă, onorariul variabil aferent acestei sume nu este datorat 
lichidatorului judiciar, nici măcar în ceea ce priveşte dobânda acumulată până la data distribuţiei, 
aceasta fiind doar un accesoriu al sumei principale, datorată creditorului garantat, în temeiul art.121 
alin.1 pct. 2 din Legea 85/2006. 
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Pentru aceleaşi considerente, cota de 2% reţinută a fi plătită către UNPIR nu este datorată, 
întrucât suma de bani distribuită nu intră în categoria fondurilor obţinute în cadrul procedurii. 

De asemenea, în temeiul art.89 alin.7 din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de practician în insolvenţă, vor fi excluse din categoria cheltuielilor de procedură cheltuielile privind 
plata combustibilului şi a consumabilelor. 

În ceea ce priveşte celelalte cheltuieli de procedură, nu poate fi acceptat punctul de vedere al 
creditoarei contestatoare, în sensul că niciun fel de cheltuială nu poate fi oprită din această sumă, 
întrucât aceasta nu a generat cheltuieli. 

Textul art.121 alin.1 din Legea 85/2006 nu poate fi interpretat în sensul că toate cheltuielile 
de procedură legate de deschiderea procedurii, publicitatea impusă de lege, taxele poştale sau 
impozitele aferente, onorariul fix al lichidatorului (acesta este de altfel prevăzut expres pentru plata 
cu prioritate de textul art.121) şi remuneraţiile persoanelor angajate, care au contribuit la 
desfăşurarea procedurii în urma căreia creditorul a recuperat cel puţin o parte din creanţă trebuie să 
fie puse în seama exclusiv a creditorilor negarantaţi sau, şi mai mult, să fie acoperite din fondurile 
contului special constituit în temeiul art.4 din Legea 85/2006, o asemenea interpretare fiind contrară 
spiritului legii şi total inechitabilă. Desigur, în lumina textului citat, în măsura în care se poate 
delimita clar ce parte din cheltuieli au fost făcute exclusiv pentru bunurile supuse garanţiei, doar 
acestea pot fi plătite din sumele obţinute din valorificarea unui astfel de bun. Sunt însă cheltuieli 
care sunt comune întregii proceduri şi care trebuie plătite cu prioritate, indiferent de natura sumei 
distribuită. 

În ceea ce priveşte suma de 39.144,40 lei, conservată cu titlu de cheltuieli ulterioare, instanţa 
a constatat că, într-adevăr, s-a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor art.121 si art.127 alin.4 din 
Legea 85/2006. 

Întrucât cheltuielile de procedură se distribuie cu prioritate, conform dispoziţiilor art.123 
pct.1 din Legea 85/2006, este firesc ca, pentru plata unor cheltuieli ce pot fi previzionate ca trebuind 
a fi acoperite în perioada următoare, lichidatorul judiciar să rezerve sume de bani cu această 
destinaţie. 

Totodată însă, legiuitorul a înţeles să acorde o protecţie specială creditorului diligent, care şi-
a constituit garanţii asupra bunurilor debitorului pentru recuperarea creanţei sale. Protecţia este 
urmarea firească a caracterului concursual al procedurii de insolvenţă, raportat la faptul că, dacă 
acest creditor diligent nu ar fi nevoit să vină în concurs cu ceilalţi creditori în cadrul procedurii de 
insolvenţă, ar putea să-şi îndestuleze creanţa din executarea garanţiei în procedura de drept comun. 

Aşadar, textul art. 121 din Legea 85/2006 tratează o situaţie distinctă, derogatorie de la 
situaţia comună a valorificării bunurilor debitoarei, normă care trebuie coroborată cu prevederile 
art.127 din Legea 85/2006 în situaţia bunurilor aduse garanţie, în sensul că, în situaţia valorificării 
acestor categorii de bunuri, nu se pot previziona sume decât pentru plata cheltuielilor ce vor fi 
generate în viitor de acele bunuri. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a formulat recurs D. & CO SPRL - 
lichidator judiciar al SC D.I. SRL criticând-o sub următoarele aspecte: 

În ceea ce priveşte calificarea creanţei Băncii I.R. S. – în categoria creanţelor garantate, arată 
recurentul că Banca I.R. S. a fost înscrisă în tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei cu suma de 
60.000 Euro din totalul creanţei declarate de 512.207,26 Euro. 

Împotriva măsurii de înscriere parţială a creanţei sale, Banca I.R. S. a formulat contestaţie, 
iar prin Sentinţa civilă nr.5083/27.09.2010 pronunţată în dosarul nr.9247/118/2010 contestaţia a fost 
admisă şi s-a dispus înregistrarea creditoarei-contestatoare în tabelul obligaţiilor debitoarei cu suma 
de 512.207,26 Euro în echivalentul în lei la data deschiderii procedurii la cursul BNR, la ordinea de 
prioritate prevăzută de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006. Hotărârea a rămas irevocabilă prin 
nerecurare. 
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Prin urmare, în mod greşit instanţa de fond a soluţionat contestaţia la planul de distribuţie 
prin prisma calificării creanţei deţinute de Banca I.R. S. ca fiind creanţă garantată, în sensul definit 
de art.121 pct.2 din Legea nr.85/2006, situaţie care demonstrează că soluţia primei instanţe este în 
mod evident eronată, în totalitate. 
 În ceea ce priveşte înlăturarea onorariul variabil, stabilit în favoarea lichidatorului judiciar, în 
cota de 10 % din valoarea fondurilor obţinute.  
 Prin încheierea nr.300/19.04.2010, pronunţată în dosarul nr.3935/118/2010, prin care s-a 
dispus deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare a fost desemnat în calitate de 
administrator judiciar Societatea D. & Co. S.P.R.L., cu un onorariu de 3.000 lei plus 10 % din 
valoarea fondurilor obţinute (sume ce nu conţin TVA). 
 Întregirea patrimoniului debitoarei cu suma de 257.322.56 lei (echivalent a 60.000 euro) a 
fost rezultatul demersurilor administratorului judiciar. 
 Astfel cum s-a arătat în faţa primei instanţe, anterior deschiderii procedurii Banca I.R. S. a 
început procedura de executare silită, prin intermediul BEJ O.S., în cadrul dosarului de executare 
nr.496/2009, fiind indisponibilizată prin poprire suma de 60.000 euro. 
 Însă, ca efect al deschiderii procedurii insolvenţei, potrivit dispoziţiilor art. 36 din legea 
insolvenţei, executarea silită a fost suspendată de drept. 
 În exercitarea atribuţiilor sale, administratorul judiciar a efectuat demersurile necesare pentru 
întregirea patrimoniului debitoarei cu această sumă, sens în care au fost efectuate operaţiunile 
necesare încasării sumei în contul unic de lichidare şi păstrarea acesteia într-un cont special de 
depozit care să genereze dobânzi. 
 Concluzionând, sub acest prim aspect, dreptul practicianului in insolvenţă la onorariul 
variabil s-a născut în perioada de observaţie (19.04.2010 - 26.09.2011), la momentul încasării sumei 
de 257.322.56 lei (echivalent a 60.000 euro) în contul unic de lichidare.  
  Caracterul irevocabil al cuantumului onorariului variabil stabilit pentru administratorul 
judiciar. 
 Onorariul variabil cuvenit administratorului judiciar a fost stabilit prin Încheierea 
nr.300/19.04.2010 - rămasă irevocabilă - la valoarea de 10% din fondurile încasate în contul unic de 
lichidare. 
 În aceste condiţii, onorariul variabil al administratorului judiciar este datorat, în măsura în 
care prin hotărârea de desemnare a administratorului judiciar şi stabilirea onorariului fix şi variabil 
nu se face distincţie asupra sursei de încasare a fondurilor obţinute în contul unic de lichidare. 
  În mod eronat instanţa a reţinut că onorariul variabil este datorat numai pentru sumele de 
bani obţinute din recuperarea creanţelor societăţii în insolvenţă de la debitorii săi sau din fondurile 
obţinute din vânzarea bunurilor - în măsura în care prin hotărârea de desemnare a administratorului 
judiciar nu se face această distincţie cu privire la sursa fondurilor încasate faţă de care să se aplice 
onorariul variabil. 
 Faţă de acest aspect, solicită recurenta a se observa faptul că drepturile şi obligaţiile 
practicianului în insolvenţă s-au născut la data desemnării sale, dreptul la onorariul variabil fiind 
stabilit, irevocabil, prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei şi desemnarea în calitate de 
administrator judiciar. 
 În privinţa atribuţiilor practicianului în insolvenţă, acestea sunt prevăzute în art. 20 din legea 
insolvenţei şi nu sunt limitate la demersurile de recuperare a creanţelor societăţii în insolvenţă de la 
debitorii săi şi de valorificare a bunurilor, singurele activităţi care să-i permită încasarea onorariului 
variabil. 
 Pe de altă parte, precizează recurenta că valorificarea bunurilor debitoarei în perioada de 
observaţie/reorganizare este restricţionată, în limitele prevăzute de legea insolvenţei. 
 Mai mult chiar, potrivit art.49 alin.1 din legea insolvenţei, ,,Pe perioada de observaţie, 
debitorul va putea să continue desfăşurarea activităţilor curente şi poate efectua plăţi către creditorii 
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cunoscuţi, care se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente, după cum 
urmează: 
 a) sub supravegherea administratorului judiciar, dacă debitorul a făcut o cerere de 
reorganizare, în sensul art. 28 alin. (1) lit. h), şi nu i-a fost ridicat dreptul de administrare; 
 b) sub conducerea administratorului judiciar, dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de 
administrare. 
  Cu privire la onorariul stabilit pentru perioada de faliment, arată recurenta că  prin Sentinţa 
civilă nr.5266 din data de 26.09.2010 pronunţată de judecătorul sindic s-a dispus intrarea în faliment 
a debitoarei şi a fost desemnat în calitate de lichidator D. & CO SPRL, cu un onorariu de 3.000 lei 
plus 10% din valoarea fondurilor obţinute în cadrul procedurii, prin vânzarea bunurilor şi 
recuperarea creanţelor. 
 În condiţiile în care onorariul variabil cuvenit administratorului judiciar nu a fost achitat 
acestuia, lichidatorului judiciar are îndatorirea să efectueze plata acestuia ca obligaţie născută după 
deschiderea procedurii şi integrată în categoria cheltuielilor de procedură. 
 Având în vedere faptul că suma de 257.322.56 lei a fost încasată în contul unic de lichidare 
ca urmare a acţiunilor întreprinse de practicianul în insolvenţă, fiind o componentă a averii 
debitoarei, care a fost identificată în cadrul inventarierii bunurilor ca - disponibilităţi băneşti - 
aceasta reprezintă în mod cert sumă încasată / recuperată în cadrul procedurii, destinată a face obiect 
al distribuirii de fonduri conform dispoziţiilor legii insolvenţei. 
 Concluzionând, recurenta solicită a se constatata că, în mod vădit eronat, instanţa de fond a 
dispus înlăturarea de la distribuire a onorariul variabil, stabilit în favoarea administratorului judiciar, 
încălcând dreptul acestuia la onorariul stabilit printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. 
 În ceea ce priveşte înlăturarea procentului de 2 % datorat către U.N.P.I.R., arată că, în 
temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. 6 lit c). din legea insolvenţei, se instituie obligaţia plaţii către 
U.N.P.I.R. a sumei reprezentând un procent de 2% din suma distribuita, astfel: „preluarea a 2,0 % 
din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolvenţa, inclusiv din fondurile obţinute din 
vânzarea bunurilor din averea debitorului, suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente 
procedurii in sensul alin. (1)."  
 Având în vedere considerentele expuse anterior, apreciază ca fiind eronata soluţia pronunţata 
de instanţa de fond, în sensul de a înlătura de la distribuire procentul de 2% datorat către UNPIR. 
 În ceea ce priveşte cheltuielile de procedură referitoare la plata consumabilelor şi plata 
combustibilului, apreciază recurenta că hotărârea atacată a fost dată cu interpretarea eronată a 
prevederilor Legii insolvenţei nr.85/2006 referitoare la cheltuielile de procedură şi achitarea acestora 
din fondurile debitoarei. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (l) din Legea 85/2006: "toate cheltuielile aferente procedurii 
instituite de legea insolvenţei, inclusiv cele privind notificarea, convocarea şi comunicarea actelor 
de procedură efectuate de administratorul judiciar şi/sau de lichidator, vor fi suportate din averea 
debitorului". 
 Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (9) din lege "sumele menţionate la alin.(l) vor fi considerate 
cheltuieli de lichidare în conformitate cu art. 121 şi art. 123 pct.l şi vor fi plătite în momentul 
existenţei disponibilului în contul debitorului ". 
 Prin urmare, rezultă în mod explicit din cuprinsul textului de lege invocat că toate 
cheltuielile de procedură, astfel cum sunt reglementate în textul art.121, 123 pct.l din legea 
insolvenţei, vor fi suportate din averea debitorului, iar în lipsa disponibilităţilor în contul debitorului 
se va utiliza fondul de lichidare. 
 Este evident faptul că Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în 
insolvenţă, opozabilă şi obligatorie pentru membrii acesteia, nu poate substitui/înlocui norma legala 
izvorâtă şi descrisă în textul Legii insolvenţei nr.85/2006 referitoare la calificarea cheltuielilor de 
procedură şi achitarea acestora din averea debitoarei. 
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În ceea ce priveşte suma conservată pentru o distribuţie ulterioară, într-adevăr, prin planul de 
distribuţie nr.1 a fondurilor obţinute din lichidarea debitoarei SC D.I. SRL a fost conservată suma de 
39.144,00 lei în vederea acoperirii cheltuielilor ulterioare aferente procedurii, sumă ce va constitui 
"Soldul aflat în contul de lichidare după prima distribuire" în cadrul următoarei distribuiri de 
fonduri. 
 Apreciază recurenta că în categoria sumelor provizionate - astfel cum sunt definite de art.127 
din legea insolvenţei - nu sunt incluse în mod strict numai sumele pentru plata cheltuielilor ce vor fi 
fost generate de bunurile aduse în garanţie, ci şi alte cheltuieli aferente desfăşurării procedurii, în 
virtutea caracterului de executare silită colectivă a procedurii insolvenţei reglementate de legea 
85/2006. 
 A menţine raţionamentul primei instanţe cu privire la provizionarea strictă a sumelor ce vor 
fi generate în viitor de bunurile garantate, ar putea conduce la situaţia în care toate cheltuielile 
aferente procedurii ce nu au putut fi acoperite din fondurile obţinute din lichidarea averii debitoarei, 
cheltuieli efectuate în beneficiul tuturor creditorilor (cheltuieli comune - atât pentru bunurile 
garantate, cât şi pentru cele negarantate), să fie suportate numai de către creditorii chirografari sau, 
în cazul insuficienţei fondurilor, să fie solicitate a fi plătite din fondul de lichidare. 
 În mod evident, raţionamentul conduce către o situaţie inadmisibilă în cazul debitoarei ce a 
deţinut bunuri în patrimoniu (bunuri garantate şi bunuri negarantate). 
 În egală măsură, a menţine raţionamentul primei instanţe cu privire la provizionarea strictă a 
sumelor ce vor fi generate în viitor de bunurile garantate, motivat de calitatea sa de creditor diligent, 
care şi-a constituit garanţii, echivalează cu o veritabilă modificare a caracterului concursual al 
procedurii insolvenţei de executare silită colectivă într-o executare silită individuală. 
 Apreciază recurenta că nu poate fi admisă susţinerea referitoare la "caracterul special al 
prevederilor art.121 din Legea nr.85/2006 faţă de dispoziţiile art.123 si 127 din aceeaşi lege.", 
deoarece aceasta este lipsită de substanţă de vreme ce legiuitorul a înţeles să acorde protecţie 
creditorului garantat, însă nu 1-a absolvit de obligaţia de a suporta şi cheltuielile aferente procedurii 
insolvenţei cu privire la bunul grevat în favoarea sa. 
 Solicită recurenta a se observa că nu există nicio prevedere expresă care să duca la absolvirea 
creditorului garantat de plata cheltuielilor de procedură aferente bunului (fondurilor băneşti - în 
speţă) a cărui valoare face obiectul distribuirii, ci dimpotrivă sunt norme explicite în acest sens. 
 Concluzionând, având în vedere considerentele expuse şi analizate prin prisma dispoziţiilor 
legale incidente în cauză, solicită admiterea recursului şi modificarea în tot a hotărârii atacate, în 
principal - în sensul respingerii contestaţiei formulate de Banca I.R. S. - Agenţia Constanţa; în 
subsidiar - în sensul refacerii planului de distribuire prin încadrarea creanţei deţinute de intimata 
contestatoare la ordinea de prioritate prevăzută de art.123 pct.7 din legea insolvenţei. 
 Prin întâmpinarea depusă la dosar, Banca I.R. S. a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat şi păstrarea ca temeinică şi legală a hotărârii instanţei de fond. 
 În mod corect, instanţa de fond a calificat creanţa Băncii ca fiind o creanţă garantată, aceasta 
fiind înscrisă de însuşi lichidatorul judiciar în tabelul definitiv al creanţelor debitoarei la ordinea de 
prioritate prevăzută de art.123 pct.7 şi 121 pct.2 din Legea nr.85/2006. 
 Dacă lichidatorul judiciar invocă greşita întocmire a tabelului definitiv, respectiv faptul că în 
rubrica "rangul de prioritate" trebuia trecut numai art.123 pct.7, această susţinere nu poate fi primită, 
motivat de principiul de drept potrivit cu care "nimeni nu poate invoca în susţinerea intereselor sale 
propria sa culpă". 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 
          În ceea ce priveşte creanţa afirmată de Banca I.R. S., se constată, astfel cum rezultă din 
tabelul definitiv consolidat al obligaţiilor debitoarei SC D.I. SRL, în faliment, că această creditoare a 
fost înscrisă cu o creanţă de 2.133.218,54 lei la rangul de prioritate prevăzut de art.121 pct.2 
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(creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de 
orice fel, precum şi cheltuielile, pentru creanţele născute înainte de deschiderea procedurii) şi 
art.123 pct.7 (creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente) din Legea 
nr.85/2006. 

Susţinerea recurentei privind încadrarea greşită a creanţei în categoria creanţelor garantate nu 
poate fi reţinută.  

Pe de o parte, lichidatorul judiciar invocă o greşeală proprie în întocmirea tabelului de 
creanţă, susţinând că acesta nu respectă dispoziţiile sentinţei civile nr.9247/118/2010 a Tribunalului 
Constanţa, ori, nimeni nu se poate prevala în cauză de propria turpitudine. 

Pe de altă parte, dezlegarea dată de judecătorul sindic prin hotărârea invocată se limitează la 
ceea ce a făcut obiectul judecăţii, instanţa neputând să se pronunţe asupra a ceea ce creditoarea nu a 
contestat, făcându-i astfel o situaţie mai grea. 

Astfel, creditoarea Banca I.R. S. a fost înscrisă în tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei 
cu suma de 60.000 Euro din totalul creanţei declarate de 512.207,26 Euro. Împotriva măsurii de 
înscriere parţială a creanţei sale, Banca I.R. S. a formulat contestaţie, iar prin Sentinţa civilă 
nr.5083/27.09.2010 pronunţată în dosarul nr.9247/118/2010 contestaţia a fost admisă, dispunându-se 
înregistrarea creditoarei-contestatoare în tabelul obligaţiilor debitoarei cu suma de 512.207,26 Euro 
în echivalentul în lei la data deschiderii procedurii la cursul BNR, la ordinea de prioritate prevăzută 
de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006.  

Prin urmare, ceea ce a făcut obiectul judecăţii a fost întinderea şi natura creanţei, iar nu 
rangul de prioritate, necontestat de altfel de către creditoare, situaţie în care nu se poate susţine că 
există o contradicţie între modul în care a fost întocmit tabelul de creanţe şi sentinţa civilă 
nr.5083/27.09.2010. 
  Referitor la aplicarea onorariului variabil de 10% şi a procentului de 2% datorat către 
UNPIR asupra sumei de 257.322,56 lei (echivalentul a 60.000 euro), Curtea constată că, astfel cum 
a reţinut şi prima instanţă, transferul sumei în contul unic de lichidare nu poate fi asimilată unei 
încasări/recuperări de sume care să justifice remunerarea lichidatorului cu cota variabilă a 
onorariului său şi, totodată, aplicarea cotei de 2% pentru UNPIR, conform art.4 alin.6 lit.c din Legea 
nr.85/2006. 
          Suma respectivă a fost constituită de debitoarea SC D.I. SRL ca depozit colateral, la dispoziţia 
băncii creditoare Banca I.R. S., ca garanţie în favoarea debitoarei principale SC T.C. SRL. Suma s-a 
aflat într-un cont al debitoarei, fiind doar indisponibilizată la dispoziţia creditoarei, astfel că mutarea 
ei în contul unic de lichidare deschis în temeiul art.4 alin.2 din lege, la cererea administratorului 
judiciar, nu poate fi apreciată ca o încasare sau recuperare a sumei.  
          Interpretarea dată de judecătorul sindic privind calificarea sumei menţionate nu este de natură 
a nega dreptul recurentei la onorariul în cotă variabilă de 10% stabilit prin hotărârea de deschidere a 
procedurii şi menţinut prin hotărârea de intrare în faliment a debitoarei, ci doar vine să 
individualizeze sumele asupra cărora se aplică respectiva cotă procentuală. 
           Cu privire la plata consumabilelor şi a combustibilului, art.4 din Legea nr.85/2006 prevede 
că „(1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind 
notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar 
şi/sau de lichidator, vor fi suportate din averea debitorului. 
          (9) Sumele menţionate la alin.1 vor fi considerate cheltuieli de lichidare în conformitate cu 
art.121 şi art.123 pct.1 şi vor fi plătite în momentul existenţei disponibilului în contul debitorului.” 
          Cheltuielile de procedură sunt taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii 
instituite prin Legea nr.85/2006, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea 
bunurilor din averea debitorului. 

Potrivit art.73 alin.5 din Hotărârea nr.3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi 
funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în 
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Insolvenţă din România, în vigoare la momentul întocmirii planului de distribuţie contestat în cauză, 
„Nu reprezintă cheltuieli de procedură, ci sunt cheltuieli proprii ale cabinetului sau ale societăţii 
profesionale următoarele: cheltuieli de transport, consumabile, abonamente, chirie, asigurare 
profesională, cotizaţie profesională, întreţinere şi reparaţii, cheltuieli indirecte etc.” 
          Chiar dacă dispoziţiile citate sunt date în reglementarea procedurii de administrare a fondului 
de lichidare constituit conform art.4 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, ele sunt 
aplicabile şi în situaţia în care cheltuielile de procedură se suportă din averea debitoarei, neexistând 
niciun motiv de aplicare a unui tratament juridic diferit în cele două situaţii. 
          Mai mult, conform art.13 lit. a din Statut, membrii Uniunii au obligaţia să respecte actele 
normative care reglementează activitatea de practician în insolvenţă, precum şi hotărârile şi deciziile 
Uniunii, aşa încât recurenta nu poate invoca inaplicabilitatea în cauză a dispoziţiilor normative din 
Statut.          
           În ceea ce priveşte suma de 39.144,00 lei conservată pentru o distribuţie ulterioară, 
Curtea constată că recurentul nu a justificat provizionarea acestei sume faţă de disp. art.127 pct.4 din 
Legea nr.85/2006, care prevăd că vor fi provizionate, cu ocazia distribuirilor parţiale, rezervele 
destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului. 
           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. 
 

8. Deschiderea procedurii insolvenţei asupra debitoarei la cererea creditoarei. Stabilire 
onorariu pentru practicianul în insolvenţă desemnat. 
 

Art. 11, alin. (1), lit. c din Legea nr. 85/2006 
 

Potrivit prevederilor art. 11, alin. (1), lit. c, „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 condiţiile în care creditorul care a solicitat deschiderea procedurii, a cerut desemnarea 
unui anume practician, ce a fost anterior selectat în procedura internă desfăşurată la instituţia 
bugetară, judecătorul sindic nu poate să încuviinţeze această solicitare în alte condiţii de 
remunerare decât cele care au stat la baza selectării sale iniţiale. 

 Legea insolvenţei reglementează posibilitatea de numire provizorie a practicianului propus 
de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii, neputând fi disociată această solicitare 
de cuantumul onorariului solicitat prin oferta practicianului care a determinat agrearea sa de către 
titularul cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. 
 

Decizia civilă nr. 202/25.02.2013 
      Dosar nr. 6066/88/2012/a1 

 
Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 04.10.2012 şi înregistrată sub nr. 

6066/88/2012, iar la judecătorul sindic sub nr. 357/2012, creditoarea D.G.F.P. Tulcea a chemat in 
judecata pe debitoarea S.C. P.T. SRL Tulcea, jud. Tulcea, pentru deschiderea procedurii insolvenţei 
în temeiul Legii nr. 85/2006.   
 În motivarea cererii, creditoarea a precizat că are asupra debitoarei S.C. E. SRL Tulcea, jud. 
Tulcea, o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 1.847.009 lei reprezentând obligaţii către 
bugetul de stat. 
 S-a mai arătat că debitoarea nu a motivat în nici un fel neexecutarea obligaţiei de plată. 
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           Prin sentinţa civilă nr.6847 din 26.10.2012 Tribunalul Tulcea a admis cererea formulată 
de creditoarea D.G.F.P. Tulcea, în temeiul art. 3 pct.25 din Legea nr. 85/2006 rap. la art. 1 alin. 2 lit. 
f) din Lg.85/2006 a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în forma generală faţă de debitoarea 
S.C. P.T. SRL Tulcea, şi în temeiul art.34 din Lg.85/2006 a desemnat în calitate de administrator 
judiciar pe Cabinet Individual de Insolvenţă I.M., cu o retribuţie de 2500 lei, şi un procent de 8% din 
fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei şi din recuperarea de 
creanţe. 
            Pentru a pronunţa astfel prima instanţă a reţinut că debitoarea S.C. P.T. SRL Tulcea, 
datorează creditoarei D.G.F.P. Tulcea suma de 1.847.009 lei, reprezentând obligaţii către bugetul de 
stat, termenele de plată fiind expirate, este prezumată a fi în insolvenţă, conform art.3 alin.1 lit.a din 
Legea nr. 85/2006, impunându-se, în consecinţă, deschiderea faţă de aceasta a procedurii 
insolvenţei.  
 Aşa fiind, s-a admis cererea şi s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în forma 
generală faţă de debitoarea S.C. P.T. SRL Tulcea, jud. Tulcea. 
 Având în vedere ofertele depuse la dosar de către practicienii în insolvenţă, dar şi faptul că, 
creditoarea a solicitat expres numirea unui administrator judiciar, respectiv CII I.M., în cauză a fost 
desemnat, în calitate de administrator judiciar CII  I.M., şi a stabilit  pentru administratorul judiciar 
o remuneraţie fixa in cuantum de 2500 lei pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării si o 
remuneraţie in procent de 8% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea 
debitoarei. 
  Împotriva acestei soluţii a formulat recurs creditoarea D.G.F.P. Tulcea criticat-o sub 
aspectul nelegalităţii şi netemeiniciei sub aspectul remuneraţiei acordată administratorului judiciar 
Cabinet Individual de Insolvenţă I.M. 

Arată că în oferta depusă de către practicianul în insolvenţă C.I.I. I.M. în procedura de 
selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi de ANAF se menţionează onorariul lunar exclusiv TVA 
în cuantum de 15 lei şi onorariul de succes de 0,1 % din sumele obţinute prin valorificarea bunurilor, 
exclusiv TVA. 
 Astfel, în data de 03.10.2012 creditorul bugetar garantat D.G.F.P. Tulcea a solicitat 
judecătorului sindic desemnarea acestuia în calitate administrator/ lichidator judiciar urmare ofertei 
depuse către Comisia de selectare a practicienilor în insolvenţă precizând de asemenea la termenul 
de judecată faptul că există neconcordanţă între oferta depusă la dosarul cauzei şi cea depusă la 
secretariatul Comisiei de Selectare a Practicienilor în insolvenţă constituită la  D.G.F.P. Tulcea 
conform Ordinului Preşedintelui A.N.A.F. nr.1009/2007 privind procedura de selecţie a 
practicienilor în insolvenţă. 
 În concluzie, solicită admiterea recursului, cu consecinţa micşorării retribuţiei de la 2.500 lei 
la 15 lei şi a procentul de la 8 % din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor debitoarei la 0,1 % . 
 În drept, a invocat dispoziţiile Legii 85/2006 şi art. 3041 Cod procedură civilă. 

Administratorul judiciar a depus întâmpinare prin care solicită respingerea recursului ca 
nefondat. 

Examinând recursul prin prisma criticilor formulate, Curtea reţine caracterul său 
fondat pentru următoarele considerente: 

Prin sentinţa civilă nr. 6847/2012 a Tribunalului Tulcea s-a dispus deschiderea procedurii 
asupra debitoarei SC P.T. SRL, la cererea creditoarei DGFP Tulcea, fiind numit ca administrator 
judiciar CII I.M., cu o retribuţie de 2500 lei şi un procent de 8% din fondurile obţinute din lichidarea 
bunurilor ce compun averea debitoarei şi din recuperarea de creanţe. 

 Din perspectiva stabilirii remuneraţiei cuvenite practicianului în insolvenţă a criticat 
creditoarea DGFP Tulcea soluţia pronunţată de judecătorul sindic, reclamând faptul că în mod 
nejustificat s-a stabilit un cuantum al onorariului diferit de cel avut în vedere de creditorul majoritar, 
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ceea ce încalcă criteriile avute în vedere la selecţie desfăşurată conform Ordinului Preşedintelui 
ANAF nr. 1009/2007.  

În raport de aceste critici, Curtea constată că recursul este fondat, întrucât judecătorul 
sindic a stabilit un alt onorariu pentru practicianul desemnat la cererea creditoarei DGFP Tulcea, 
hotărârea astfel dată fiind netemeinică. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 11, alin. (1), lit. c, „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 condiţiile în care creditorul care a solicitat deschiderea procedurii a cerut desemnarea 
unui anume practician, ce a fost anterior selectat în procedura internă desfăşurată la instituţia 
bugetară, judecătorul sindic nu poate să încuviinţeze această solicitare în alte condiţii de remunerare 
decât cele care au stat la baza selectării sale iniţiale. 

 A proceda altfel echivalează cu o imixtiune a judecătorului sindic în dreptul creditorului de a 
propune numirea unui anume practician, deşi legea insolvenţei limitează atribuţiile sale numai la 
procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei. 

 Este real că judecătorul sindic este cel care stabileşte onorariul cuvenit administratorului 
judiciar pe care-l desemnează, cu titlu provizoriu sau definitiv, pe baza ofertelor depuse la dosar, în 
situaţia în care nu intervine o cerere de desemnare formulată de creditorul care a solicitat 
deschiderea procedurii. Scopul legii în ceea ce priveşte aspectul stabilirii onorariului cuvenit 
practicianului desemnat pentru operaţiunile specifice insolvenţei este acela de a asigura o concurenţă 
reală şi loială între practicieni atunci când aceştia îşi oferă serviciile pentru preluarea atribuţiilor în 
fiecare dosar. 

 Separat de acest context, în care judecătorul sindic este chemat să desemneze practicianul pe 
baza ofertei de servicii depuse în dosar, Legea insolvenţei reglementează posibilitatea de numire 
provizorie a practicianului propus de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii, 
neputând fi disociată această solicitare de cuantumul onorariului solicitat prin oferta practicianului 
care a determinat agrearea sa de către titularul cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. 

 A proceda altfel reprezintă o legitimarea a unei conduite neloiale în care se află practicianul 
în insolvenţă care, în vederea câştigării procedurii de selecţie organizate de creditorul bugetar, 
înţelege să se prevaleze de o ofertă prin prisma căreia este agreat pentru numirea de către acel 
creditor bugetar, pentru ca ulterior, în faţa judecătorului sindic chemat să răspundă cererii 
creditorului titular al acţiunii, să-şi modifice oferta de servicii într-un cuantum net superior, 
cunoscând împrejurarea că judecătorul sindic nu poate respinge cererea de desemnare formulată de 
creditorul care a solicitat deschiderea procedurii. 

 În faţa unei asemenea situaţii judecătorul sindic este chemat să-şi exercite rolul său de garant 
al bunului mers al procedurii, alegând să accepte desemnarea practicianului propus de creditorul 
care a solicitat deschiderea procedurii în condiţiile pe care acest creditor le-a avut în vedere la 
momentul formulării propunerii de desemnare, pentru a nu crea o discrepanţă majoră între 
modalitatea de selecţie internă derulată la instituţia bugetară şi  modificarea în faţa instanţei de 
judecată a regulilor care au condus la propunerea unui anume practician de către creditorul în faţa 
căruia s-a derulat această procedură de selecţie. 

 Pentru aceste considerente Curtea va reţine că judecătorul sindic a pronunţat o hotărâre 
netemeinică, prin stabilirea unui onorariu cuvenit practicianului numit la cererea creditoarei DGFP 
Tulcea într-un alt cuantum decât cel pe care acest administrator judiciar l-a solicitat atunci când a 
participat la selecţia internă organizată de recurentă, ceea ce determină, în raport de dispoziţiile 
art.312 Cod proc. civ. şi ale art. 3041  Cod proc. civ.,  admiterea recursului, consecinţa fiind cea a 
modificării în parte a sentinţei atacate, în sensul stabilirii onorariului cuvenit practicianului CII I.M. 
la valoarea ofertei depuse în procedura de selecţie derulată de DGFP Tulcea, respectiv 15 lei, 
conform înscrisului depus la fila 6 din dosarul de fond. 
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9. Procedura insolvenţei. Prelungire concordat preventiv. 
 

Art.34 alin.3 Legea nr.381/2009 
OG nr. 92/2003 

 
          Hotărârea adunării creditorilor a fost luată în temeiul art.34 alin.3 din Legea nr.381/2009 
privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc, potrivit cu care „În cazul în 
care la expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (2) lit. d) nu au fost îndeplinite obligaţiile 
prevăzute în concordatul preventiv, creditorii vor putea vota, la propunerea conciliatorului, 
prelungirea duratei concordatului cu maximum 6 luni faţă de durata iniţială.” 
          Potrivit art. 3 lit. d din lege, concordatul preventiv este definit ca fiind un contract încheiat 
între debitor, pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin două treimi din valoarea creanţelor 
acceptate şi necontestate, pe de altă parte, prin care debitorul propune un plan de redresare a 
întreprinderii sale şi de acoperire a creanţelor acestor creditori împotriva sa, iar creditorii acceptă 
să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află întreprinderea debitorului. 
          Faţă de natura contractuală a concordatului preventiv, este evident că prelungirea duratei 
acestuia constituie o modificare a contractului, singura condiţie formală pe care trebuie să o 
îndeplinească fiind aceea a aprobării de către creditorii care deţin cel puţin două treimi din 
valoarea creanţelor, condiţie îndeplinită în cauză. 
 

     Decizia civilă nr. 221/27.02.2013 
        Dosar nr. 1953/88/2010 

 
         Prin cererea formulată la data de 26 septembrie 2012 conciliatorul provizoriu Cabinetul 
Individual de Insolvenţă C.D. a solicitat pronunţarea unei încheieri prin care să se constate, în baza 
art.34 alin.4 din Legea 381/2009, că a fost prelungită durata concordatului preventiv privind pe 
debitoarea SC E.I. SRL cu o perioadă de 6 (şase) luni, respectiv până la data de 3 decembrie 2012. 

Prin încheierea din 28.09.2012, Tribunalul Tulcea a admis cererea şi a luat act că în 
adunarea creditorilor din 06.06.2012 a SC E.I. SRL a fost aprobată prelungirea concordatului 
preventiv cu 6 (şase) luni faţă de durata iniţială. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că prin încheierea nr. 38 din 
21 iulie 2010 pronunţată în dosarul nr.1953/88/2010, judecătorul sindic a admis cererea formulată de 
debitoarea SC E.I. SRL şi a numit în calitate de conciliator provizoriu pe Cabinetul Individual de 
Insolvenţă C.D. 
 La data de 3 decembrie 2010, prin încheierea nr. 627, pronunţată de judecătorul sindic, s-a 
constatat concordatul preventiv şi s-a dispus omologarea concordatului preventiv cu privire la 
debitoarea SC E.I. SRL. 
 În conformitate cu art.34 alin.3 din Legea 381/2009, în cazul în care la expirarea termenului 
de 18 luni de la data încheierii concordatului preventiv nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute în 
acesta, creditorii vor putea vota, la propunerea conciliatorului, prelungirea duratei concordatului cu 
maximum 6 luni faţă de durata iniţială.  
 În acord cu aceste dispoziţii legale, conciliatorul desemnat de instanţă a convocat la data de 
06.06.2012 adunarea creditorilor debitoarei SC E.I. SRL, aşa cum rezultă din procesul verbal 
întocmit cu acea ocazie şi înregistrat sub nr.1073/06.06.2012 care a avut ca ordine de zi: aprobarea 
raportului de activitate şi aprobarea propunerii de prelungire a concordatului preventiv cu o perioadă 
de 6 (şase) luni.   
 La şedinţa adunării creditorilor voturile au fost exprimate în scris, fiind consemnate voturi 
pozitive reprezentând un procent de 82,35% din totalul masei credale şi voturi negative reprezentând 
un procent de 5,95%. 
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  Constatând că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.34 alin.3 din Legea 
nr.381/2009, instanţa a admis cererea şi a lua act că în adunarea creditorilor din 06.06.2012 a SC E.I. 
SRL a fost aprobată prelungirea concordatului preventiv cu 6 (şase) luni faţă de durata iniţială. 
 Împotriva hotărârii menţionate a declarat recurs creditoarea D.G.F.P. Tulcea, care a 
criticat soluţia judecătorului sindic ca fiind nelegală şi netemeinică. 
 Consideră recurenta că judecătorul sindic nu a analizat pe deplin fondul cauzei, fapt ce a 
condus la o soluţie greşită. 

Debitoarea, aflată în procedura prevăzută de Legea nr.381/2009 privind concordatul 
preventiv şi mandatul ad-hoc, înregistrează obligaţii fiscale neachitate către bugetul general 
consolidat, creanţe pentru care organul fiscal nu poate întreprinde măsuri de executare pe durata 
concordatului preventiv. 

În opinia recurentei, prelungirea cu alte 6 luni faţă de durata iniţială a concordatului 
preventiv conduce la nerecuperarea obligaţiilor fiscale înregistrate la bugetul general consolidat al 
statului, fapt pentru care solicită respingerea cererii formulate de CII C.D.  

Împlinirea termenului concordatului preventiv şi neprelungirea acestuia dă posibilitatea 
organului fiscal să reia măsurile de executare silită în conformitate cu prevederile OG nr. 92/2003 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, în vederea recuperării creanţelor datorate. 

Solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, în sensul respingerii cererii 
formulate de conciliatorul CII C.D. 

În drept, a invocat dispoziţiile art.304 ind.1 Cod procedură civilă şi dispoziţiile Legii 
nr.85/2006. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 

Prin sentinţa recurată judecătorul sindic a validat hotărârea adunării creditorilor SC E.I. SRL 
prin care s-a aprobat propunerea formulată de conciliatorul desemnat CII C.D. de prelungire a 
concordatului preventiv cu o perioadă de 6 (şase) luni. 
          Hotărârea adunării creditorilor a fost luată în temeiul art.34 alin.3 din Legea nr.381/2009 
privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc, potrivit cu care „În cazul în care 
la expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (2) lit. d) nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute 
în concordatul preventiv, creditorii vor putea vota, la propunerea conciliatorului, prelungirea 
duratei concordatului cu maximum 6 luni faţă de durata iniţială.” 
          Potrivit art. 3 lit. d din lege, concordatul preventiv este definit ca fiind un contract încheiat 
între debitor, pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin două treimi din valoarea creanţelor 
acceptate şi necontestate, pe de altă parte, prin care debitorul propune un plan de redresare a 
întreprinderii sale şi de acoperire a creanţelor acestor creditori împotriva sa, iar creditorii acceptă să 
sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află întreprinderea debitorului. 
          Faţă de natura contractuală a concordatului preventiv, este evident că prelungirea duratei 
acestuia constituie o modificare a contractului, singura condiţie formală pe care trebuie să o 
îndeplinească fiind aceea a aprobării de către creditorii care deţin cel puţin două treimi din valoarea 
creanţelor, condiţie îndeplinită în cauză. 
          În acelaşi timp, se reţine că rolul judecătorului în procedura concordatului preventiv este strict 
limitat la controlul de legalitate, având în vedere că, potrivit disp. art.26 alin.2, „Judecătorul-sindic 
constată concordatul preventiv prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, de urgenţă şi cu 
precădere, după ascultarea conciliatorului. Cererea de constatare a concordatului preventiv poate fi 
respinsă exclusiv pentru motive de legalitate.” 
          Prin urmare, judecătorul nu este abilitat să analizeze oportunitatea deciziei luate de către 
adunarea creditorilor, astfel că susţinerile recurentei privind temporizarea măsurilor de executare 
silită efectuate în procedura fiscală şi imposibilitatea recuperării obligaţiilor fiscale nu sunt de natură 
a schimba soluţia pronunţată. 
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          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. 
 

10. Deschidere procedură insolvenţă faţă de debitoare. Existenţa unei creanţe certe, 
lichide şi exigibile reprezentând obligaţii către bugetul de stat. Stabilirea onorariului 
practicianului in insolvenţă. 
 

Art.11 lit. c şi d din Legea nr. 85/2006 
Art. 16 din Ordinul ANAF nr. 1009/2007 

Art. 37 alin. (4) din OUG nr. 86/2006 
 

DGFP Tulcea, în calitate de creditoare, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă 
de debitoare pentru o creanţă certă lichidă şi exigibilă de 95.226 lei. În acelaşi timp s-a solicitat 
selectarea unui practician în insolvenţă potrivit dispoziţiilor art. 16 din Ordinul ANAF nr. 
1009/2007 - „Organele fiscale teritoriale, pentru debitori ale căror obligaţii fiscale sunt mai mici 
de 10.000.000 lei, vor selecta practicianul care va fi propus în conformitate cu prevederile art. 13 şi 
15. 

În privinţa remuneraţiei practicianului, aceasta se stabileşte potrivit art.11 şi 19 din Legea 
nr. 85/2006, în funcţie de sursa din care este plătit, recunoscându-se  posibilitatea ca, în vederea 
desemnării administratorului definitiv, creditorii să negocieze cu practicianul în insolvenţă atât 
condiţiile de numire cât şi onorariul ce va fi suportat din averea debitoarei, ceea ce înseamnă că 
scopul legii este acela de a limita intervenţia judecătorului sindic doar la chestiunile strict legate de 
legalitatea procedurilor desfăşurate, lăsând pe seama creditorilor controlul de oportunitate al 
deciziilor manageriale, inclusiv numirea celui care va administra procedura. 

Când în contul debitoarei nu există disponibilităţi, se va utiliza fondul de lichidare constituit 
potrivit art.4 din Legea nr. 85/2006,  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.  
 

     Decizia civilă nr. 230/27.02.2013 
      Dosar nr. 6403/88/2012/a1 

 
Prin cererea adresata acestei instanţe la data de 16.10.2012 şi înregistrată sub nr. 

6403/88/2012, creditoarea D.G.F.P. Tulcea a chemat in judecată pe debitoarea S.C. E.D. S.N.C., 
pentru deschiderea procedurii insolvenţei în temeiul Legii nr. 85/2006.   
 În motivarea cererii, creditoarea a precizat că are asupra debitoarei S.C. E.D. S.N.C., o 
creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 95.226 lei reprezentând obligaţii către bugetul de stat. 
 Debitoarea S.C. E.D. S.N.C. nu a formulat contestaţie în temeiul art. 33 alin.2 din legea 
85/2006. 
 Prin Sentinţa civilă nr. 7217/09.11.2012 Tribunalul Tulcea a admis cererea formulată de 
creditoarea D.G.F.P. Tulcea şi a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în forma generală faţă 
de debitoarea S.C. E.D. S.N.C. Tulcea. 
 A fost desemnat în calitate de administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă I.M., 
cu o retribuţie de 2500 lei, şi un procent de 6 % din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce 
compun averea debitoarei şi din recuperarea de creanţe.  
 Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că debitoarea S.C. E.D. 
S.N.C. datorează creditoarei suma de 95.226 lei, reprezentând obligaţii către bugetul de stat, 
termenele de plată fiind expirate, fiind prezumată a fi în insolvenţă, conform art.3 alin.1 lit. a din 
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Legea nr.85/2006, impunându-se, în consecinţă, deschiderea faţă de aceasta a procedurii insolvenţei.  
 Având în vedere ofertele depuse la dosar de către practicienii în insolvenţă, dar şi faptul că, 
creditoarea a solicitat expres numirea unui administrator judiciar, în cauză a fost desemnat în calitate 
de administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă I.M., pentru exercita atribuţiile prev. de 
art.20 din Legea nr.85/2006 şi pe cele stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii 
care îi revin.  

A stabilit pentru administratorul judiciar o remuneraţie fixa in cuantum de 2500 lei pentru 
activitatea premergătoare efectuării lichidării si o remuneraţie in procent de 6% din fondurile 
obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.  
 Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs creditoarea D.G.F.P. Tulcea pe care o 
consideră nelegală şi netemeinică sub aspectul remuneraţiei acordată administratorului judiciar 
Cabinet Individual de Insolvenţă I.M.. 

Arată că în oferta depusă de către practicianul în insolvenţă C.I.I. I.M. în procedura de 
selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi de ANAF se menţionează onorariul lunar exclusiv TVA 
în cuantum de 20 lei şi onorariul de succes de 0,1 % din sumele obţinute prin valorificarea bunurilor, 
exclusiv TVA. 
 Astfel, în data de 30.10.2012, creditorul bugetar garantat D.G.F.P. Tulcea a solicitat 
judecătorului sindic desemnarea acestuia în calitate de administrator/ lichidator judiciar urmare 
ofertei depuse către Comisia de selectare a practicienilor în insolvenţă. 
 În concluzie, solicită admiterea recursului, cu consecinţa micşorării retribuţiei de la 2.500 lei 
la 20 lei şi a procentului de la 6%  din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor debitoarei la 0% 
astfel cum a menţionat practicianul în oferta depusă la secretariatul Comisiei de Selectare a 
Practicienilor în insolvenţă constituită la D.G.F.P. Tulcea conform Ordinului Preşedintelui A.N.A.F. 
nr. 1009/2007 privind procedura de selecţie a practicienilor în insolvenţă. 
 În drept a invocat disp. Legii nr.85/2006 şi art. 3041 Cod procedură civilă. 

Administratorul judiciar a depus întâmpinare prin care solicită respingerea recursului ca 
nefondat. 

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

Potrivit dispoziţiilor art.11 lit. c şi d din Legea nr. 85/2006 printre atribuţiile judecătorului 
sindic, se numără şi: 
   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 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, 
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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; 

Din interpretarea dispoziţiilor mai sus enunţate rezultă că judecătorul sindic este obligat să 
desemneze administratorul judiciar provizoriu solicitat de către creditoarea care a introdus 
cererea de deschiderea procedurii faţă de debitoare. 

La data de 08.10.2012, DGFP Tulcea, în calitate de creditoare, a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC E.D. SNC pentru o creanţă certă lichidă şi exigibilă de 
95.226 lei. În acelaşi timp s-a solicitat acordarea unui termen în vederea selectării unui practician în 
insolvenţă potrivit Ord.nr.1009/2007. 

În vederea desemnării unui practician în insolvenţă pentru debitoarele SC C.  şi SC E.D. 
SNC aflate în procedura insolvenţei, DGFP Tulcea a lansat o invitaţie de participare. Urmare acestei 
proceduri, la data de 26.10.2012 comisia de selectare din cadrul DGFP Tulcea a desemnat 
câştigătoare oferta depusă de Cabinet de Insolvenţă I.M., care a obţinut punctajul cel mai mare, 
graţie şi prezentării celui mai mic onorariu lunar pretins  de  20 lei, exclusiv TVA. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 din Ordinul ANAF nr.1009/2007  „Organele fiscale 
teritoriale, pentru debitori ale căror obligaţii fiscale sunt mai mici de 10.000.000 lei, vor selecta 
practicianul care va fi propus în conformitate cu prevederile art. 13 şi 15. 

În conformitate cu dispoziţiile art.14 din Ordinul 1009/2007: 
(1) Pentru participarea la selecţia organizată conform art. 13, practicienii în insolvenţă 

agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală trebuie să depună o ofertă care va conţine 
onorariul lunar şi onorariul de succes solicitate de practician, potrivit anexei nr. 7, şi va fi însoţită 
de următoarele documente: …….. 

Această procedură de selecţie reglementată de Ordinul 1009/2007 are rolul de a îndruma 
creditorul DGFP în susţinerea şi exprimarea votului, pentru desemnarea unui anumit practician ca 
administrator judiciar sau lichidator  judiciar provizoriu sau definitiv. 

La termenul din 09.11.2012, creditoarea a solicitat desemnarea în calitate de administrator 
judiciar a practicianului CII I.M., solicitând stabilirea unui onorariu lunar în cuantum de 20 lei şi de 
succes de 0,1%, anexând în acest sens şi oferta depusă de acest practician. 

 Din interpretarea dispoziţiilor mai sus enunţate rezultă că judecătorul sindic este obligat să 
desemneze administratorul judiciar provizoriu solicitat de către creditoarea care a solicitat 
deschiderea procedurii.  

În privinţa remuneraţiei practicianului, aceasta se stabileşte potrivit art.11 şi 19 din Legea nr. 
85/2006, în funcţie de sursa din care este plătit, recunoscându-se  posibilitatea ca, în vederea 
desemnării administratorului definitiv, creditorii să negocieze cu practicianul în insolvenţă atât 
condiţiile de numire cât şi onorariul ce va fi suportat din averea debitoarei, ceea ce înseamnă că 
scopul legii este acela de a limita intervenţia judecătorului sindic doar la chestiunile strict legate de 
legalitatea procedurilor desfăşurate, lăsând pe seama creditorilor controlul de oportunitate al 
deciziilor manageriale, inclusiv numirea celui care va administra procedura. 

În situaţia în care onorariul se achită din averea debitoarei, acesta este stabilit de adunarea 
creditorilor sau ulterior, de creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor, prin 
negociere cu un practician în insolvenţă, onorariu fiind ulterior confirmat de judecătorul-sindic. 
Aceasta pentru că, dat fiind scopul instituirii procedurii concursuale a insolvenţei, numai creditorii 
pot decide reducerea sumelor ce li se cuvin, cu valoarea onorariului negociat şi acceptat. 

 Când în contul debitoarei nu există disponibilităţi, se va utiliza fondul de lichidare constituit 
potrivit art.4 din Legea nr. 85/2006,  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.  
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În această situaţie onorariul este stabilit de judecătorul sindic în conformitate cu criteriile 
prevăzute de OG nr. 86/2006, iar în măsura în care la momentul desemnării administratorului 
judiciar provizoriu nu are la îndemână informaţiile necesare pentru a aplica criteriile prevăzute de 
lege se va ţine seama de atribuţiile minime pe care acesta trebuie să le îndeplinească, de onorariul 
negociat cu creditoarea bugetară care a şi solicitat desemnarea urmare selecţiei organizate, din care a 
rezultat o sumă mai mică decât cea stabilită în mod uzual potrivit practicii judiciare, de împrejurarea 
că onorariul poate fi modificat ulterior potrivit art.19 din Legea nr. 85/2006.  

Prin urmare, chiar dacă nu se prevede în mod expres în lege că onorariul administratorului 
provizoriu poate fi negociat de creditorul care cere deschiderea procedurii cu practicianul în 
insolvenţă pe care îl solicită, atunci când există o astfel de negociere care se înscrie în limitele 
legalităţii şi care nu prejudiciază pe ceilalţi participanţi la procedură, ea nu poate fi ignorată de 
judecătorul sindic. 

Nu este de ignorat nici faptul că potrivit dispoziţiilor din art.19 practicianul în insolvenţă are 
dreptul să refuze numirea cu condiţia notificării în termen a judecătorului sindic.   

În speţă, deşi judecătorul sindic a stabilit remuneraţia administratorului judiciar provizoriu 
nu a menţionat şi sursa din care acesta se suportă, ceea ce prezumă faptul că sunt incidente 
dispoziţiile art.4 alin.4 din Legea nr. 85/2006, fără a se cunoaşte dacă în contul debitoare există sau 
nu disponibilităţi, fapt care nu înlătură stabilirea onorariului de maniera în care a fost negociat cu 
creditoarea bugetară, în condiţiile în care suma solicitată prin oferta cu care s-a prezentat la selecţie 
nu excede criteriilor prevăzute de OG nr.86/2006, pentru a greva astfel fondul constituit    
 Susţinerea practicianului în insolvenţă că, în ceea ce priveşte remuneraţia  stabilită prin 
oferta depusă cu ocazia selecţiei organizate de organul fiscal, aceasta a fost făcută fără a se cunoaşte 
ab initio durata efectivă a procedurii, urmează a fi înlăturată deoarece nici la momentul depunerii 
cererii de deschidere a procedurii insolvenţei practicianul în insolvenţă  nu era în măsură să afirme 
cu certitudine care va fi durata concretă de derulare a acestei proceduri, pentru care şi-a reevaluat 
oferta.  
 Curtea constată că oferta prezentată de acest practician în insolvenţă este inconsecventă sub 
aspectul remuneraţiei ofertate, deoarece, pe de o parte pentru a fi sigur de selecţie acesta a menţionat 
prin documentaţie oferta cu cel mai mic onorariu lunar pretins, iar pe de altă parte, fiind sigur că va 
fi solicitat prin cererea de către organul fiscal ca administrator judiciar provizoriu, să pretindă o altă 
remuneraţie care să-i fie favorabilă, remuneraţie care dacă ar fi fost cunoscută de organul fiscal  nu 
ar mai dus la stabilirea celui mai mare punctaj şi implicit nu ar mai fi fost selectat şi propus prin 
cererea de deschidere a procedurii. 

Curtea apreciază, de asemenea, ca fiind lipsite de suport afirmaţiile practicianului  în 
insolvenţă că la momentul selecţiei, când a depus oferta sa,  nu cunoştea complexitatea dosarului şi 
comportamentul părţilor în administrarea procedurii, nu cunoştea valoarea creanţei pretinse de 
creditoare, aceasta pentru că între data depunerii ofertei sale - 26.10.2012 -  şi desemnarea sa ca 
administrator judiciar nu a intervenit nici o modificare a elementelor care au determinat calculul 
onorariului de 20 lei lunar pretins. 

În cauză, judecătorul sindic a procedat la desemnarea administratorului judiciar indicat de 
creditorul bugetar la cererea căruia s-a deschis procedura de insolvenţă, însă remuneraţia a fost 
stabilită, conform cererii administratorului judiciar depuse în dosar, la suma de 3.000 lei, fiind 
încălcată convenţia încheiată, cu ocazia selecţiei organizate de către ANAF, între creditorul bugetar 
şi practicianul în insolvenţă, în condiţiile în care onorariul ofertat de CII I.M. a fost determinant în 
desemnarea acestuia ca administrator judiciar.  
           Este adevărat că, potrivit art.38 din OUG nr.86/2006 privind organizarea activităţii 
practicienilor în insolvenţă, practicienii în insolvenţă au dreptul la onorarii pentru activitatea 
desfăşurată, stabilirea nivelului onorariului fiind făcută în funcţie de anumite tipuri de factori care 
reflectă gradul de complexitate a activităţii depuse, însă onorariul solicitat de creditorul bugetar a 
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fost agreat de administratorul judiciar, care se presupune că a avut în vedere criteriile prevăzute de 
lege în acest sens. 
          Mai mult, art.40 din actul normativ citat prevede că „În exerciţiul atribuţiilor sale practicianul 
în insolvenţă se abţine de la orice faptă de concurenţă neloială şi de la orice practică 
anticoncurenţială, …”, ori faţă de modalitatea în care a înţeles să câştige selecţia organizată de 
organele fiscale, respectiv prin ofertarea unui onorariu de 20 lei lunar, acordarea unui onorariu de 
3.000 lei nu face decât să valideze un comportament neloial în raport de ceilalţi practicieni în 
insolvenţă. 
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt întemeiate, 
Curtea va admite recursul în baza art.312 alin.1 şi 3041 din Codul de procedură civilă şi va modifica 
în parte hotărârea în sensul că onorariul administratorului judiciar desemnat este cel negociat, 
respectiv 20 lei lunar. 
 Se vor menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii. 
 

11. Procedura insolvenţei. Cerere de executare silită a titlului executoriu. Anularea 
plăţii.  
 

Art.1169 Cod civil 
Art.28, art. 46 şi 49 din Legea nr.85/2006 

 
În cuprinsul contractului perfectat în iunie 2010 nu se face nicio referire la un contract 

preexistent, între alte părţi, la o altă dată scadentă, la faptul că R.C. preia datoria societăţii, sau că 
aceasta s-ar obliga în solidar cu un alt debitor. Prin virarea sumei executate, a fost stins un debit 
aparţinând nu debitoarei falite, ci unei terţe persoane, respectiv asociatului R.C.; 

Plata nu a fost executată sub supravegherea, conducerea sau cu autorizarea 
administratorului judiciar sau a judecătorului – sindic, aspect ce rezultă din chiar împrejurarea că 
administratorul judiciar a sesizat instanţa solicitând anularea plăţii, din materialul probator 
administrat în cauză, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, reieşind fără putinţă de 
tăgadă că acesta nu a autorizat nici contractarea împrumutului şi nici restituirea sa, cum de altfel, 
nu se poate reţine a intra în atribuţiile sale, supravegherea împrumuturilor contractate de asociaţii 
societăţii, în nume propriu şi care nu angajează de nicio manieră societatea. 

Potrivit art. 46 din Legea nr. 85/2006: 
 „Alin.1 - În afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-

sindic, toate actele, operaţiunile si plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt 
nule; 

Alin.2 - Debitorul si/sau, dupa caz, administratorul judiciar sunt obligaţi sa întocmească si 
sa păstreze o lista cuprinzând toate încasările, plăţile si compensările efectuate dupa deschiderea 
procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare a cocontractanţilor”, 

Iar potrivit art.49 din  lege: 
 „Alin.1 - Pe perioada de observaţie, debitorul va putea sa continue desfăşurarea 

activităţilor curente si poate efectua plaţi către creditorii cunoscuţi, care se încadrează în condiţiile 
obişnuite de exercitare a activităţii curente, dupa cum urmează: 

a) sub supravegherea administratorului judiciar, daca debitorul a făcut o cerere de 
reorganizare, în sensul art. 28 alin. (1) lit. h), si nu i-a fost ridicat dreptul de administrare; 

b) sub conducerea administratorului judiciar, daca debitorului i s-a ridicat dreptul de 
administrare. 

Alin.2 - Actele, operaţiunile si plăţile care depăşesc condiţiile menţionate la alin. (1) vor 
putea fi autorizate în exercitarea atribuţiilor de supraveghere de administratorul judiciar; acesta va 
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convoca o şedinţa a comitetului creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a cererii 
administratorului special, în termen de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. 

Alin.3 - În cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului grevate de 
garanţii, se va tine seama de prevederile art. 39 referitoare la acordarea unei protecţii 
corespunzătoare creanţei garantate”. 

In concluzie, plata s-a făcut fără autorizarea judecătorului sindic şi în lipsa supravegherii 
administratorului judiciar, neputându-se reţine că „aceasta se încadrează în condiţiile obişnuite de 
exercitare a activităţii curente, reprezentând restituirea unui împrumut către societate, ajuns la 
scadenţă, deoarece debitoarea se află în perioada de supraveghere şi, astfel, plata nu poate fi 
considerată nulă”. 
 

Decizia civilă nr. 239/28.02.2013 
     Dosar nr. 4175/118/2010/a4 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a Civilă, judecător sindic, şi 

înregistrată sub nr.11567/118/2009/a2, la data de 06.01.2012, reclamanta S.C. A.C.T. S.R.L, prin 
administrator judiciar A.I. I.PU.R.L, în contradictoriu cu pârâţii S.C. A.C.T. S.R.L., prin 
administrator special C.R. şi C.S., a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: 

- anularea plăţii în cuantum de 220.649,61 lei executată de S.C. A.C.T. S.R.L prin BEJ 
D.V. şi G.A.M. către C.S.; 

- obligarea pârâtului C.S. la restituirea către masa credală a S.C. A.C.T. S.R.L, a sumei de 
220.649,61 lei; 

- obligarea pârâtului C.S. la plata cheltuielilor de judecată. 
Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că, la data de 10.12.2009, a fost 

deschisă procedura insolvenţei faţă de debitoarea S.C. A.C.T. S.R.L, fiind numit în calitate de 
administrator judiciar A.I. I.PU.R.L şi că, la data de 06.07.2010, debitoarea, prin fostul administrator 
statutar, a învestit BEJ D.V. şi G.A.M., cu cererea de executare silită a titlului executoriu reprezentat 
de Sentinţa civilă nr.724/03.02.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa - Secţia Comercială, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosar nr.5332/118/2009, iar debitul urmărit, în cuantum total 
de 220.649,61 lei, a fost integral recuperat. 
  Susţine reclamanta că, la cererea pârâtei SC A.C.T. SRL prin „administrator” C.R., adresată 
executorului la data de 17.06.2010, întreaga sumă astfel executată, a fost virată către pârâtul C.S., iar 
ataşat cererii de virare a sumei recuperate către acesta, pârâta, a ataşat un contract de împrumut, 
perfectat la data de 15.06.2010, anterior cererii adresate executorului judecătoresc, cu doar 2 zile. 
  Se arată că, contractul de împrumut intervenit între pârâtul C.S. şi „administratorul” SC 
A.C.T. SRL – R.C., atestă că debitoarea prin administratorul special, a împrumutat suma de 220.000 
lei, pe care s-a obligat să o restituie, exact 10 zile mai târziu, altfel spus, prin virarea către pârâtul 
C.S. a sumei recuperate prin executare silită, SC A.C.T. SRL a stins un debit, ce aparţinea unei terţe 
persoane şi nu debitoarei falite însăşi. 

A mai arătat reclamata că ne aflăm în faţa unui contract de împrumut fictiv, deoarece spre 
această concluzie ne conduce atât suma împrumutată, cât şi perioada foarte scurtă, pentru care acesta 
a fost acordat, menit a prejudicia masa credală, cu o sumă mai mult decât importantă. 
  În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale art. 49 din acelaşi act normativ, arătând că, după data deschiderii procedurii, toate 
actele, operaţiunile şi plăţile, se efectuează de către debitor, strict sub supravegherea şi conducerea 
administratorului judiciar, sau condiţionat de autorizarea de către administratorul judiciar sau 
judecătorul – sindic. 

Prin întâmpinare, pârâta S.C. A.C.T. S.R.L., prin administrator special C.R., a solicitat 
respingerea acţiunii ca neîntemeiată, cu motivaţia în esenţă că a încheiat cu pârâtul C.S., un contract 
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de împrumut în data de 20.01.2009, deci înainte de deschiderea procedurii insolvenţei, dar l-a 
legalizat în data de 15.06.2010 la BNP E.T., ori, administratorul judiciar ştia de existenţa acestuia.  

S-a menţionat că suma recuperată silit de la debitorul S.C. C.U. S.R.L., deriva dintr-un 
contract aflat în derulare şi scadent până la data deschiderii procedurii şi deci, nu i se pot aplica 
prevederile art. 46 din Legea nr. 85/2006. 

Prin Sentinţa civilă nr.3746/03.12.2012, Tribunalul Constanţa respinge acţiunea în 
anulare formulată de reclamanta debitoare S.C. A.C.T. S.R.L., prin administrator judiciar A.I. 
I.P.U.R.L, ca neîntemeiată, reţinând în esenţă că, prin Încheierea din data de 10.12.2009, a fost 
deschisă procedura generală a insolvenţei faţă de debitoarea S.C. A.C.T. S.R.L., fiind numit în 
calitate de administrator judiciar A.I. I.PU.R.L. 

În timpul procedurii insolvenţei, debitoarea l-a executat silit pe propriul debitor S.C. C.U. 
S.R.L, în dosarul de executare silită nr. 999/2010 al BEJA D.V. şi G.A.M., obţinând suma de 
220.649,61 lei, sumă virată de pârâţii S.C. A.C.T. S.R.L., prin administrator special C.R. către 
pârâtul C.S., potrivit adresei emise către executorul judecătoresc în data de 17.06.2010. 

Reţine instanţa de fond că pârâtul C.S. avea calitate de creditor al debitoarei S.C. A.C.T. 
S.R.L., potrivit contractului de împrumut – înscris sub semnătură privată – din data de 20.01.2009, 
încheiat înainte de deschiderea procedurii insolvenţei.  

În acest sens, arată instanţa de fond că, chiar dacă acest contract de împrumut a fost 
autentificat ulterior, sub nr. 1589/15.06.2010 la BNP E.T., aşa cum rezultă din extrasele de cont din 
21.01.2009 şi chitanţele de depunere numerar din data de 21.01.2009, consemnate de V. – Sucursala 
Constanţa, suma pe care a împrumutat-o debitoarea S.C. A.C.T. S.R.L de la pârâtul C.S., a 
reprezentat împrumut pentru societate, fiind depus în contul societăţii debitoare, chiar a doua zi de la 
data împrumutului, deci nu poate fi reţinută susţinerea reclamantei potrivit căreia, contractul de 
împrumut ar fi unul fictiv, cu atât mai mult cu cât, împotriva acestui contract nu s-a formulat acţiune 
în nulitate/anulare, iar după autentificare acestuia, contractul de împrumut a devenit titlu executoriu. 

Potrivit art. 46 din Legea nr. 85/2006: 
 „Alin.1 - În afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-

sindic, toate actele, operaţiunile si plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt 
nule; 

Alin.2 - Debitorul si/sau, după caz, administratorul judiciar sunt obligaţi sa întocmească si 
sa păstreze o lista cuprinzând toate încasările, plăţile si compensările efectuate după deschiderea 
procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare a cocontractanţilor”, 
 iar potrivit art.49: 

 „Alin.1 - Pe perioada de observaţie, debitorul va putea sa continue desfăşurarea 
activităţilor curente si poate efectua plaţi către creditorii cunoscuţi, care se încadrează în 
condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente, dupa cum urmează: 

a) sub supravegherea administratorului judiciar, daca debitorul a făcut o cerere de 
reorganizare, în sensul art. 28 alin. (1) lit. h), si nu i-a fost ridicat dreptul de administrare; 

b) sub conducerea administratorului judiciar, daca debitorului i s-a ridicat dreptul de 
administrare. 

Alin.2 - Actele, operaţiunile si plăţile care depăşesc condiţiile menţionate la alin. (1) vor 
putea fi autorizate în exercitarea atribuţiilor de supraveghere de administratorul judiciar; acesta va 
convoca o şedinţa a comitetului creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a cererii 
administratorului special, în termen de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. 

Alin.3 - În cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului grevate de 
garanţii, se va tine seama de prevederile art. 39 referitoare la acordarea unei protecţii 
corespunzătoare creanţei garantate”. 

Cum plata efectuată către pârâtul C.S., creditor cunoscut, se încadrează în condiţiile 
obişnuite de exercitare a activităţii curente, reprezentând restituirea unui împrumut de către 
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societate, ce a ajuns la scadenţă, sub supravegherea administratorului judiciar şi deoarece debitoarea 
se afla în perioada de supraveghere, a reţinut instanţa de fond că, această plată nu poate fi 
considerată nulă, fiind exceptată de la această sancţiune, potrivit art. 46 alin. 1 teza I şi art. 49 alin. 1 
lit. a din legea insolvenţei, respingând acţiunea în anulare, ca neîntemeiată.  
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs debitorul SC A.C.T. SRL – prin 
administrator judiciar A.I. IPURL, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea 
temeiului de drept prevăzut de art.8 din Legea nr.85/2006, raportat la art.299 şi urm.Cod 
pr.civilă, cu aplicarea art.3041 Cod pr.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

Sub un prim aspect, se invocă faptul că „soluţia era mai mult decât previzibilă în raport de 
antepronunţarea judecătorului – sindic”, deoarece acesta şi-a spus părerea asupra cauzei, chiar 
anterior primului termen, susţinând în mod expres în cuprinsul hotărârilor de respingere a cererilor 
prin care recurenta a solicitat instituirea de măsuri asigurătorii asupra averii intimatului-pârât C.S. 
că: „nu sunt dovezi din care să rezulte că pârâtul este debitorul reclamantei şi în baza cărui raport 
juridic”. 

Se arată că, deşi faptul antepronunţării a fost expres adus la cunoştinţa judecătorului-sindic, 
acesta fiind sesizat inclusiv asupra faptului că soluţionează cauza pe baza aceloraşi 
probatorii/înscrisuri folosite de recurentă şi în susţinerea cererilor de instituire a măsurilor 
asigurătorii, unicul demers al judecătorului-sindic a constat in repunerea pe rol a cauzei, în vederea 
solicitării de înscrisuri suplimentare, fără nici o concludenţă în soluţionarea acesteia. 

Precizează recurenta că se cuvine subliniat şi faptul că niciuna dintre apărările sale nu a fost 
analizată de judecătorul sindic, iar considerentele pentru care acţiunea sa a fost respinsă sunt 
concretizate în simple enunţuri, fără nici un fel de justificare a acestora, determinând eforturi 
intuitive inutile, ale părţii interesate în promovarea căilor de atac. 

In ce priveşte contractul de împrumut olograf, intervenit în luna ianuarie 2009, susţine 
recurenta a-i fi fost ignorată apărarea, potrivit cu care „contractul nu este opozabil, motivat de lipsa 
datei certe a acestuia” şi că „opozabilitatea înscrisurilor sub semnătură privată se asigură în 
condiţiile prescrise de art.1182 vechiul Cod civil”, publicitatea contractului de împrumut pretins 
intervenit în luna ianuarie 2009, nefiind asigurată de maniera impusă de lege, la vreun moment 
anterior prezentării sale în faţa judecătorului - sindic. 

În acest sens, se susţine că, contractul pretins intervenit în luna ianuarie 2009, deşi 
inopozabil, deşi în conflict deschis/total cu cel perfectat în luna iunie 2010, în formă autentică şi de 
care pârâţii au înţeles să se folosească la momentul executării plăţii a cărei anulare a solicitat-o, a 
fost preferat de judecătorul sindic, celui intervenit în luna iunie 2010. 

Conflictul dintre cele două contracte este evident, prin preferarea celui din luna ianuarie 
2009, judecătorul - sindic anulându-l total pe cel din luna iunie 2010. 

In cuprinsul contractului utilizat pentru a justifica virarea sumei cărei copârâtul C.S., 
respectiv în cuprinsul contractului autentic din iunie 2010, în calitate de împrumutat figurează R.C., 
„judecătorul-sindic, în mod greşit ajungând la concluzia că împrumutul a fost totuşi contractat de 
debitoarea falită, în baza contractului olograf din ianuarie 2009”, înscris sub semnătură privată, 
fără dată certă, fabricat „pro causa”. 

Argumentând sus-menţionata susţinere, arată recurenta că, în cuprinsul contractului perfectat 
în iunie 2010, nu se face nici cea mai mică referire la un contract preexistent, între alte părţi, la o altă 
scadenţă, la faptul că R.C. preia datoria societăţii sau se obligă în solidar cu alt debitor. 

Pe cale de consecinţă, nu poate fi făcută nicio legătură între cele două contracte, cel opozabil 
recurentei ca efect al autentificării şi cel inopozabil, concluzia judecătorului-sindic potrivit cu care: 
„pârâtul C.S. avea calitatea de creditor.... potrivit contractului de împrumut-înscris sub semnătură 
privată din 20.01.2009, încheiat înainte de deschiderea procedurii insolvenţei, chiar dacă 
contractul de împrumut a fost autentificat ulterior... " , fiind, din acest punct de vedere, cel puţin 
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surprinzătoare, atâta vreme cât, conţinutul celor două înscrisuri se află în conflict, iar autentificarea 
nu priveşte contractul de împrumut iniţial şi nu face nici o trimitere la acesta. 

Sunt nefondate, apreciază recurenta, considerentele judecătorului-sindic potrivit cu care, 
extrasele de cont din 21.01.2009 şi chitanţele de depunere numerar din 21.01.2009 consemnate 
la V. - Sucursala Constanţa, ar face dovada faptului că suma pe care a împrumutat-o R.C. de la 
pârâtul C.S. a reprezentat împrumut societate şi a fost depusă în contul societăţii debitoare. 

Astfel, apreciază recurenta că, contractul pretins perfectat în luna ianuarie 2009, nu îi este 
opozabil,pentru că nu are dată certă, iar aprecierea instanţei potrivit cu care, contractul din luna 
ianuarie 2009, ar fi intervenit între societatea falită şi intimatul-pârât C.S., vine în conflict, nu numai 
cu actul însuşi, dar şi cu recunoaşterea ambilor intimaţi cuprinsă în întâmpinare, în cadrul căreia, 
aceştia recunosc expres: „conform contractului de împrumut dintre mine, ca administrator al 
societăţii şi dl. C.S. aveam obligaţia de a restitui suma până la data de 01.03.2009”, recunoscând 
deci că împrumutul fusese contractat de R.C. şi obligaţia restituirii revenea tot lui R.C. 

Totodată, se arată că, concluzia judecătorului-sindic potrivit cu care împrumutul a fost 
contractat de societate vine în conflict şi cu susţinerea ambilor intimaţi pârâţi, cuprinsă în încheierea 
de şedinţă de la termenul de judecată din data de 05.11.2012, în care s-a consemnat:  „C.S. solicită 
respingerea cererii de chemare în judecată faţă de înscrisurile depuse la dosar. Menţionează că a 
împrumutat banii pentru A.C.T. SRL prin administrator special R.C., care datora o sumă de bani 
numitului S.V. asociat al numitei R.C....". 

Cu alte cuvinte, arată recurenta că, în ciuda concluziei potrivit cu care suma ar fi fost 
împrumutată societăţii, ambii intimaţi pârâţi susţin că suma de bani a fost contractată, respectiv 
acordată numitei R.C., pentru stingerea unei datorii proprii faţă de asociatul său. 

Asupra considerentului potrivit cu care banii pretins împrumutaţi încă din luna 
ianuarie 2009 ar fi fost achitaţi societăţii, dovada constituind-o extrasele de cont bancar din 
21.01.2009 şi dovezile depunerii în cont a sumei de bani, susţine recurenta că, sumele apar depuse în 
conturile societăţii de cei doi asociaţi, R.C. şi S.V. şi nu de către C.S., deci asociaţii au împrumutat 
societatea, nu C.S., acesta împrumutând doar unul dintre asociaţi. 

Mai mult, sumele împrumutate societăţii nu corespund cu sumele virate acestuia cu titlu de 
restituire a împrumutului: 212.000 lei depuşi, faţă de 220.000 lei pretins împrumutaţi, aceasta în 
condiţiile în care, datoria societăţii faţă de C.S., nu este recunoscută de societate, nici prin 
înscrisurile depuse în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin.1 lit.a şi lit.c din Legea nr. 85/2006. 

Asupra considerentului judecătorului sindic privind: „nu poate fi reţinută susţinerea 
reclamantei potrivit cu care contractul de împrumut ar fi unul fictiv, cu atât mai mult cu cât 
împotriva acestui contract nu  a formulat acţiune în nulitate/anulare, iar după autentificare acest 
contract de împrumut a devenit titlu executoriu”, recurenta precizează că nu a înţeles la ce contract 
de împrumut se referă judecătorul-sindic şi care ar fi motivul pentru care ar fi trebuit să promoveze o 
acţiune având ca obiect anularea/constatarea nulităţii. 

Dacă se referă la contractul din ianuarie 2009, este lipsit de eficienţă respectivul contract, 
prin opunerea inopozabilităţii, mai mult, contractul nu este perfectat între debitoarea falită şi 
împrumutător şi nu dă naştere unei obligaţii pentru societate, ci numai pentru împrumutat, R.C.. 

Dacă acelaşi judecător-sindic se referă la contractul de împrumut din iunie 2010, se întreabă 
retoric recurenta, de ce ar fi trebuit să promoveze o asemenea acţiune, atâta vreme cât din nou, 
contractul nu are nici o legătură cu societatea. 

Asupra considerentului potrivit cu care „plata efectuată către pârâtul C.S., creditor 
cunoscut se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente, reprezentând 
restituirea unei împrumut către societate, ajuns la scadenţă, sub supravegherea administratorului 
judiciar, deoarece debitoarea se află în perioada de supraveghere, această plată nu poate fi 
considerată nulă , fiind exceptată de la această sancţiune potrivit art. 46 alin. 1) teza I şi art. 49 
alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006”, nu înţelege recurenta cui este cunoscut creditorul C.S., pentru 
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că nici administratorul judiciar şi nici debitoarea nu au auzit de el, reamintind recurenta că aşa-zisa 
creanţă a acestuia nu figurează în înscrisurile depuse de debitoarea falită, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 85/2006. 

De neînţeles este şi cum s-a ajuns la concluzia că o plată executată pentru stingerea unei 
datorii, aparţinând altei persoane decât societatea în insolvenţă, şi pentru care acesta din urmă nu a 
garantat, se încadrează în condiţiile activităţii obişnuite. 

De neînţeles este şi susţinerea judecătorului sindic, potrivit cu care plata a fost executată sub 
supravegherea administratorului judiciar, deşi administratorul judiciar a sesizat instanţa pentru 
anularea plăţii, nu a autorizat nici contractarea împrumutului şi nici restituirea acestuia şi nici nu 
intră în atribuţiile administratorului, supravegherea împrumuturilor contractate de asociaţii societăţii 
în nume propriu şi care nu angajează, de nici o manieră, societatea. 

Chiar dacă raportul juridic ce face obiectul cauzei s-ar fi născut între societate şi intimatul-
pârât C.S., la un moment pe care judecătorul-sindic refuză să-l precizeze (ianuarie 2009 sau iunie 
2010), restituirea împrumutului nu poate fi încadrată în categoria activităţilor curente ale societăţii, 
desfăşurate în cursul normal al comerţului, astfel cum sunt acestea definite de art. 3 pct. 14 din 
Legea nr. 85/2006, aceasta, cu atât mai mult cu cât, intimatul pârât C.S. nu a formulat niciodată o 
cerere de admitere la masa credală a debitoarei falite şi nu figurează în tabelul preliminar al 
creanţelor SC A.C.T. SRL. 

Subliniază recurenta şi faptul evident al refuzului judecătorului sindic de a analiza apărarea 
sa, referitoare la faptul că pretinsul - creditor nu a formulat o cerere de admitere a creanţei, aspect în 
legătură cu care apreciază recurenta a se impune următoarele menţiuni: 

In raport de susţinerea cuprinsă în întâmpinare, potrivit cu care administratorul judiciar ar fi 
cunoscut despre „împrumutul mai sus menţionat": dacă intimaţii - pârâţi se referă la împrumutul din 
ianuarie 2009, poate dezvăluie de unde ar fi putut cunoaşte acest aspect la data deschiderii 
procedurii, câtă vreme C.S. nu a fost declarat drept creditor al societăţii prin înscrisurile depuse de 
aceasta conform art. 28 din Legea 85/2006, iar ulterior nici un act în legătură cu evidenţa contabilă a 
debitoarei falite, nu a mai fost depus. 

Dacă se susţine că au fost predate recurentei în copie înscrisurile în legătură cu 
împrumutul/împrumuturile, intimaţii-debitori au sarcina probei, trebuind să prezinte procesul - 
verbal de predare primire a acestor înscrisuri. 

In ce priveşte reproşul adresat administratorului judiciar pentru refuzul de însuşire a unui 
litigiu, având ca obiect obligarea unei terţe persoane la plata sumei de peste 1.000.000 lei, recurenta 
nu a înţeles care a fost vătămarea cauzată debitoarei falite şi de ce nu a putut fi continuat litigiul, în 
lipsa însuşirii administratorului judiciar. 

Prin Concluzii scrise, intimaţii  pârâţi SC A.C.T. SRL – prin administrator special R.C. şi 
C.S. au solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca legală şi temeinică a 
soluţiei instanţei de fond, cu motivaţia în esenţă că instanţa de fond în mod corect a calificat 
datoria, ca fiind născută anterior deschiderii procedurii, conform înscrisului sub semnătura privată şi 
extraselor de cont la 21.01.2009. 

Se arată că SC A.C.T. SRL, prin administrator, a încheiat în data de 16.01.2009 contractul de 
vânzare-cumpărare nr.61 cu societatea SC C.U. SRL şi că, pentru derularea respectivului contract, în 
data de 20.01.2009, societatea pârâtă, prin administrator, a încheiat contractul de împrumut cu 
numitul C.S., contract ce a avut drept obiect împrumutarea sumei de 67.000 USD, reprezentând 
220.000 lei. 

SC A.C.T. SRL a procedat în luna mai 2009 la virarea sumei împrumutată de la numitul C.S. 
în contul societăţii SC C.U. SRL, iar faţă de refuzul acesteia de a livra marfa, sau de a restitui suma 
primită, a fost nevoită a proceda la formularea cererii cuprinzând somaţia de plată împotriva 
debitoarei sale SC C.U. SRL, cerere care a format obiectul dosarului nr.5332/118/2009 al 
Tribunalului Constanţa şi care a fost admisă prin Sentinţa civilă nr.724/03.02.2010. 
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Întrucât şi în atare situaţie, SC C.U. SRL a refuzat restituirea sumei de 220.000 lei, respectiv 
nu a procedat la executarea obligaţiei de bună-voie, intimata societate, aflându-se în posesia unui 
titlu executoriu, a formulat cerere de executare silită, care a format obiectul dosarului de executare 
nr.999/2010 al BEJ D.V. şi G.A.M.. 

În cursul executării silite, debitoarea SC C.U. SRL a achitat în integralitate debitul în 
cuantum de 220.000 lei, sumă care a fost virată în contul numitului C.S., virarea realizându-se la 
solicitarea intimatei, în raport de împrejurarea că, potrivit contractului de împrumut încheiat de 
intimată cu numitul C.S., avea obligaţia de a restitui suma împrumutată la data de 01.03.2009, 
obligaţia care nu a putut fi executată la momentul respectiv. 

Potrivit art.1576 Cod civil „Împrumutul este un contract prin care una din părţi dă celeilalte 
oarecare câtime de lucru, cu îndatorire pentru dânsa de a restitui tot atâtea lucruri, de aceeaşi 
specie şi calitate”, iar potrivit art.1191 Cod civil: „Dovada actelor juridice al căror obiect are o 
valoare ce depăşeşte suma de 250 lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decât sau prin 
act autentic sau prin act sub semnătură privată”. 
 În raport de dispoziţiile anterior enunţate, susţin intimaţii că dovada contractului de 
împrumut se face în condiţiile art.1191 şi urm. Cod civil şi presupune probaţiunea, atât a acordului 
de voinţă, cât şi a remiterii materiale a bunului împrumutat. 

Prin contract de împrumut încheiat sub semnătură privată în data de 20.01.2009, înscris ce se 
regăseşte la dosarul cauzei, apreciază că, în speţă s-a făcut dovada contractului de împrumut 
intervenit între părţi, aceasta în condiţiile în care, legea nu cere o formă a contractului de împrumut 
pentru validitatea actului juridic, respectiv acea condiţie specială şi esenţială, care presupune 
îndeplinirea unor formalităţi prevăzute de lege, în absenţa cărora, actul nu ar putea lua naştere în 
mod valabil. 

Împrejurarea că, în data de 15.06.2010, a procedat la legalizarea în formă notarială la BNP 
E.T. a contractului de împrumut încheiat în data de 20.01.2009, este un aspect lipsit de relevanţă 
juridică, în ceea ce priveşte valabilitatea acestuia, care a fost real, valabil încheiat încă de la 
momentul încheierii sale sub semnătură privată, în condiţiile în care, legea nu impune o anumită 
formalitate pentru valabilitatea sa. 

De asemenea, susţin intimaţii că afirmaţiile recurentei, precum că împrejurarea virării sumei 
recuperate prin executarea silită, a stins un debit ce aparţinea unei terţe persoane, sunt neconforme 
cu realitatea, mai mult decât atât, sunt contrazise de înscrisul care face dovada încheierii contractului 
de împrumut, astfel, din simpla analiză a contractului de împrumut, se poate constata că părţile între 
care a intervenit contractul de împrumut au fost SC A.C. SRL prin administrator R.C. şi numitul 
C.S., iar nu R.C. – persoană fizică, aşa cum se încearcă a se induce în eroare. 

În ceea ce priveşte susţinerile recurentei, potrivit  cu care restituirea sumei împrumutate a 
prejudiciat masa credală, se învederează că restituirea sumei împrumutate de către intimată a stins, 
contrar afirmaţiilor acesteia, o datorie a societăţii falite, masa credală nefiind în nicio manieră 
prejudiciată prin efectuarea acestei plăţi, ci din contră, a avut drept efect stingerea unei datorii 
scadente a societăţii debitoare. 
 Administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generală a 
acţionarilor/asociaţilor debitorului, persoana juridică, să efectueze în numele şi pe seama acestuia 
actele de administrare necesare în perioadele de procedură, când debitorului i se permite să-şi 
administreze activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură, pe perioada în care debitorului i s-
a ridicat dreptul de administrare. 
 Solicită respingerea recursului ca nefondat. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea admite recursul, pentru următoarele considerente, în esenţă: 
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 Instanţa a fost investită la data de 06.01.2012, de reclamanta S.C. A.C.T. S.R.L, prin 
administrator judiciar A.I. I.PU.R.L cu acţiune având ca obiect – obligaţia de a face, prin care s-a 
solicitat: 

- anularea plăţii în cuantum de 220.649,61 lei executată de S.C. A.C.T. S.R.L prin 
BEJ D.V. şi G.A.M. către C.S.; 

- obligarea pârâtului C.S. la restituirea către masa credală a S.C. A.C.T. S.R.L, a 
sumei de 220.649,61 lei; 

- obligarea pârâtului C.S. la plata cheltuielilor de judecată. 
Prin Sentinţa civilă nr.3746/03.12.2012, Tribunalul Constanţa a dispus respingerea 

acţiunii în anulare formulată de reclamanta debitoare S.C. A.C.T. S.R.L., prin administrator 
judiciar A.I. I.P.U.R.L, ca neîntemeiată, cu motivaţia sus-expusă. 

Acestea sunt condiţiile în care recurenta debitoare S.C. A.C.T. S.R.L, prin administrator 
judiciar A.I. I.P.U.R.L, formulează prezentul recurs, criticând soluţia pronunţată de instanţa de 
fond pentru netemeinicie şi nelegalitate, cu motivaţia sus-relevată, Curtea fiind în situaţia de a 
examina motivele de recurs formulate. 

În referire la situaţia de fapt, Curtea reţine: 
La data de 30.09.2009, debitoarea SC A.G.T. SRL a solicitat instanţei declanşarea 

procedurii generale de insolvenţă, manifestându-şi intenţia de a-şi reorganiza activitatea, cu 
menţiunea că se află în încetare de plăţi, din aceeaşi dată, iar pasivul său exigibil este de 2.045.517 
lei. 

Constatând îndeplinite cerinţele dispoziţiilor cuprinse în art.27 – art.30 din Legea 
nr.85/2006, judecătorul sindic, în temeiul art.32 alin.1 din lege, dispune, în dosarul 
nr.11567/118/2009, prin Încheierea nr.449/10.12.2009, deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei faţă de debitoarea S.C. A.C.T. S.R.L, fiind desemnat în temeiul art.34 din Legea 
nr.85/2006, în calitate de administrator judiciar A.I. I.PU.R.L. 

Prin aceeaşi hotărâre, s-a dispus suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare şi 
extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia 
căilor de atac declarate de debitor, precum şi termenul de prescripţie al acestor acţiuni, în temeiul 
art.36 din Legea nr.85/2006, pentru ca, în temeiul art.61 alin.1 – alin.3 din lege, să fi dispus 
notificarea prevăzută de art.62 de către administratorul judiciar, tuturor creditorilor, debitorului şi 
ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa şi publicarea, pe cheltuiala averii debitoarei, într-un ziar de 
largă circulaţie şi în BPI. 

Totodată, judecătorul sindic, prin hotărâre a fixat termen limită pentru depunere creanţe - 
08.02.2010, termen limită pentru verificare creanţe, întocmire, afişare şi comunicare tabel 
preliminar – 10.03.2010, termen pentru depunerea eventualelor contestaţii – 30.03.2010, şi 
pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor – 09.04.2010, cu consecinţa stabilirii primei 
şedinţe a adunării creditorilor la data de 15.03.2010. 

Ulterior acestei date –10.12.2009, reţine Curtea că, prin Sentinţa civilă nr. 724/03.02.2010, 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 5332/118/2009, s-a admis cererea 
formulată de creditoarea din acea cauză, SC A.C.T. SRL, privind somarea debitoarei SC C.U. 
SRL, pentru a plăti în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei către creditoare, a 
următoarelor sume: 

- 211.724,80 lei – reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr.7000635/20.01.2009; 
- 8.885,51 lei – reprezentând dobânda de referinţă BNR aferentă debitului principal,  

iar în baza art.274 Cod pr.civilă, debitoarea a fost obligată la plata sumei de 39,3 lei către 
creditoare, reprezentând cheltuieli de judecată. 

La data de 06.07.2010, pârâta SC A.C.T. SRL, prin fostul administrator statutar R.C., 
a investit executorul judecătoresc, cu o cerere de executare silită a titlului executoriu reprezentat 
de Sentinţa civilă nr.724/03.02.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar 
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nr.5332/118/2009, constituindu-se dosar de executare nr.999/2010, în care, conform menţiunilor 
existente pe cerere, la data de 17.06.2010, pârâta SC A.C.T. SRL prin administrator R.C., solicită 
ca suma de „220.649,61 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. 7000635/20.01.2009, în 
sumă de 211.724,80 lei, dobânda de referinţă BNR aferentă debitului principal în sumă de 8.885,51 
lei şi cheltuielile judiciare în sumă de 39,30 lei  să fie virate în contul deschis la U.T.B. SA 
CONSTANŢA, pe numele C.S.”. 

Ataşat cererii administratorului R.C., de virare a întregii sume rezultate din executare, către 
creditorul C.S., a fost înaintat un contract de împrumut autentificat sub nr.1589/15.06.2010 la 
BNP E.T., deci, cu numai 2 zile anterior cererii adresate executorului judecătoresc şi după data 
deschiderii procedurii insolvenţei, contract de împrumut ce atestă că „numitul C.S., în calitate de 
creditor, a acordat cu titlu de împrumut numitei R.C., în calitate de debitoare, suma de 220.000 
lei, sumă ce urmează a-i fi restituită până la data de 25.06.2010”, deci 10 zile mai târziu. 

Curtea reţine, totodată, că la dos.fond a fost depus contractul de împrumut din data de 
20.01.2009, în formă olografă, intervenit între numita R.C. în calitate de asociat unic şi 
administrator al SC A.C.T. SRL şi numitul C.S., din care rezultă că „intimata a împrumutat suma 
de 67.000 USD, reprezentând 220.000 lei, sumă ce urma a fi restituită la data de 01.03.2009”, în 
prezenţa a doi martori. 

Pe parcursul desfăşurării procedurii, mai precis la data de 06.01.2012, reclamanta S.C. 
A.C.T. S.R.L, prin administrator judiciar A.I. I.P.U.R.L a sesizat judecătorul sindic cu prezenta 
acţiune, având ca obiect anularea plăţii în cuantum de 220.649,61 lei executată de S.C. A.C.T. 
S.R.L prin BEJ D.V. şi G.A.M., către C.S., cu obligarea beneficiarului plăţii, la restituirea 
către masa credală a SC A.C.T. SRL, a sumei de 220.649,61 lei.  

În acest context şi în raport cu sus-menţionatele reţineri, apreciază Curtea că susţinerile 
făcute de intimaţii pârâţi R.C. – administrator special al SC A.C.T. SRL şi C.S., prin 
întâmpinările depuse la dosar, referitoare la „această plată a fost făcută în mod legal, că acest 
credit era pentru achitarea unor datorii ale debitoarei falite, anterior deschiderii procedurii şi nu se 
pot aplica dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 85/2006", sunt nefondate, urmând a fi respinse, atât 
timp cât: 

- contractul olograf intervenit între cele două părţi, în luna ianuarie 2009, nu este 
opozabil recurentei, motivat de lipsa datei certe a acestuia, ştiut fiind că opozabilitatea 
înscrisurilor sub semnătură privată se asigură în condiţiile statuate prin art.1182 Cod civil, potrivit 
cărora: „Data scripturii private nu face credinţă în contra persoanelor a treia interesate, decât din 
ziua în care s-a înfăţişat la o dregătorie publică, din ziua în care s-a înscris într-un registru 
public, din ziua morţii a aceluia sau unui din acei care l-au subscris, sau din ziua în care va fi fost 
trecut fie şi în prescurtare în acte făcute de ofiţeri publici, precum procese verbale pentru punerea 
peceţii sau pentru facerea de inventare”, ori, în cauză, publicitatea contractului de împrumut nu 
a fost asigurată, în nici unul din momentele anterioare, prezentării sale în faţa judecătorului 
sindic; 

- contractul autentificat sub nr.1589/15.06.2010 la BNP E.T., de care intimaţii au înţeles 
să se folosească la momentul executării plăţii, a cărui anulare a fost solicitată de recurentă, a fost 
înlăturat de instanţa de fond, odată ce s-a dat eficienţă celui dintâi. 

Astfel, chiar dacă în cuprinsul contractului autentic din iunie 2010 figurează intimaţii, reţine 
Curtea că, în mod nelegal şi netemeinic, judecătorul sindic ajunge la concluzia că: „împrumutul a 
fost contractat în data de 20.01.2009, urmare încheierii contractului sub semnătură privată, înainte 
de deschiderea procedurii insolvenţei”, devenind cert, faţă de faptul că „acest contract de împrumut 
a fost autentificat sub nr.1589/15.06.2010 la BNP E.T., aşa cum rezultă din extrasele de cont din 
21.01.2009 şi chitanţele de depunere numerar din 21.01.2009, consemnate la V. – Sucursala 
Constanţa”. 
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În acest sens, reţine Curtea că sumele apar depuse în conturile societăţii de cei doi asociaţi 
R.C. şi S.V. şi nu de către C.S., fapt ce atrage concluzia că asociaţii au fost cei care au împrumutat 
societatea şi nicidecum intimatul C.S. care, potrivit contractului de împrumut, a împrumutat numai 
pe unul dintre asociaţi – R.C. 

Dintr-o altă perspectivă, reţine Curtea că sumele împrumutate nu corespund cu sumele virate 
în contul societăţii, şi ulterior, către intimat, cu titlu de restituire împrumut, odată ce s-au depus 
212.000 lei, faţă de 220.000 lei pretins împrumutaţi. 

Ca atare, apreciază Curtea a fi nelegală reţinerea făcută de instanţa de fond, privind faptul că: 
„pârâtul C.S. a împrumutat societatea”, atât timp cât contractul de împrumut autentic intervenit 
între părţi, priveşte pe intimat în calitate de împrumutător şi pe numita R.C. în calitate de 
împrumutat, nicidecum societatea. 

De altfel, reţine Curtea că în cuprinsul contractului perfectat în iunie 2010 nu se face 
nicio referire la un contract preexistent, între alte părţi, la o altă dată scadentă, la faptul că 
R.C. preia datoria societăţii, sau că aceasta s-ar obliga în solidar cu un alt debitor, astfel că, 
nelegal, instanţa de fond ajunge la concluzia că: „împrumutul a fost totuşi contactat de debitoarea 
falită, în baza contractului olograf din ianuarie 2009, înscris sub semnătură privată, fără dată 
certă”. 

- prin virarea sumei executate, a fost stins un debit aparţinând nu debitoarei falite, ci unei 
terţe persoane, respectiv asociatului R.C.; 

- plata nu a fost executată sub supravegherea, conducerea sau cu autorizarea 
administratorului judiciar sau a judecătorului – sindic, aspect ce rezultă din chiar împrejurarea 
că administratorul judiciar a sesizat instanţa solicitând anularea plăţii, din materialul probator 
administrat în cauză, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, reieşind fără putinţă de 
tăgadă că, acesta, nu a autorizat nici contractarea împrumutului şi nici restituirea sa, cum de 
altfel, nu se poate reţine a intra în atribuţiile sale, supravegherea împrumuturilor contractate 
de asociaţii societăţii, în nume propriu şi care nu angajează de nicio manieră societatea. 

În acest sens, reţine Curtea că intimatul C.S. nu a fost declarat drept creditor al societăţii, 
prin înscrisurile depuse de administratorul societăţii, conform art.28 din Legea nr.85/2006, el 
neformulând cerere de admitere la masa credală a debitoarei falite, nefigurând în tabelul 
preliminar al creanţelor sale şi mai mult, restituirea împrumutului nu poate fi încadrată în 
categoria activităţilor directe ale societăţii, desfăşurate în cursul normal al comerţului, astfel 
cum acestea sunt definite de art.3 pct.14 din Legea nr.85/2006. 

Totodată, reţine Curtea că, potrivit art. 46 din Legea nr. 85/2006: 
 „Alin.1 - În afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-

sindic, toate actele, operaţiunile si plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt 
nule; 

Alin.2 - Debitorul si/sau, dupa caz, administratorul judiciar sunt obligaţi sa întocmească si 
sa păstreze o lista cuprinzând toate încasările, plăţile si compensările efectuate dupa deschiderea 
procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare a cocontractanţilor”, 
 iar potrivit art.49 din  lege: 

 „Alin.1 - Pe perioada de observaţie, debitorul va putea sa continue desfăşurarea 
activităţilor curente si poate efectua plaţi către creditorii cunoscuţi, care se încadrează în 
condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente, dupa cum urmează: 

a) sub supravegherea administratorului judiciar, daca debitorul a făcut o cerere de 
reorganizare, în sensul art. 28 alin. (1) lit. h), si nu i-a fost ridicat dreptul de administrare; 

b) sub conducerea administratorului judiciar, daca debitorului i s-a ridicat dreptul de 
administrare. 

Alin.2 - Actele, operaţiunile si plăţile care depăşesc condiţiile menţionate la alin. (1) vor 
putea fi autorizate în exercitarea atribuţiilor de supraveghere de administratorul judiciar; acesta 
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va convoca o şedinţa a comitetului creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a cererii 
administratorului special, în termen de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. 

Alin.3 - În cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului grevate de 
garanţii, se va tine seama de prevederile art. 39 referitoare la acordarea unei protecţii 
corespunzătoare creanţei garantate”. 

Cu alte cuvinte, apreciază Curtea că, în speţă, plata s-a făcut fără autorizarea 
judecătorului sindic şi în lipsa supravegherii administratorului judiciar, neputându-se reţine că 
„aceasta se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente, reprezentând 
restituirea unui împrumut către societate, ajuns la scadenţă, deoarece debitoarea se află în 
perioada de supraveghere şi, astfel, plata nu poate fi considerată nulă”, aşa după cum, nelegal, 
reţine instanţa de fond. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, admiţându-se recursul, în temeiul art.312 Cod 
pr.civilă, Curtea dispune modificarea în tot a hotărârii recurate, în sensul că admite acţiunea 
dedusă judecăţii, dispunând: 

- anularea plăţii în cuantum de 220.649,61 lei executată de SC A.C.T. SRL prin BEJ 
D.V. şi G.A.M. către C.S.; 

- obligarea pârâtului C.S. la restituirea către masa credală a SC A.C.T. SRL a sumei de 
220.649,61 lei.  
 

12. Acţiune posesorie. Constatare nulitate act. Evacuare. Necompetenţa materială a 
instanţei. Trimiterea cauzei spre rejudecare, în vederea desăvârşirii fondului. 
 

Art.223 din Legea nr.71/03.06.2011 
Art.674, 675 şi 676 Cod procedură civilă 

 
 Potrivit art.223 din Legea nr.71/03.06.2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 
privind Codul civil: „Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, procesele şi cererile în materie 
civilă sau comercială în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a Codului civil se 
soluţionează de către instanţele legal învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale, materiale şi 
procedurale în vigoare la data când acestea au fost pornite”. 

Cererea reconvenţională trebuia să fie soluţionată în conformitate cu dispoziţiile legale 
aplicabile la data sesizării pentru prima dată a instanţelor de judecată, respectiv 08.03.2011, când 
în vigoare erau dispoziţiile cuprinse în Cap.8 Cod pr.civilă, denumit „Cererile privitoare la 
posesiune” care, în conţinutul art.674 prevedea că: „Cererile privitoare la posesiune vor fi admise 
numai dacă: nu a trecut un an de la tulburare sau deposedare; reclamantul dovedeşte că, înainte de 
această dată, el a posedat cel puţin un an; posesiunea lui întruneşte condiţiile cerute de art. 1846 şi 
1847 din Codul civil. 
     În cazul când deposedarea sau tulburarea s-a făcut prin violenţă, reclamantul este scutit de 
a face dovada cerută la punctele 2 şi 3 din acest articol.  Cererile posesorii se judecă de urgenţă 
şi cu precădere. Întâmpinarea nu este obligatorie”,  

pentru ca, în art.675 să prevadă că: „Asemenea cereri se pot face şi pentru ocrotirea 
servituţilor continue şi aparente”, iar în art.676, să fi prevăzut că: 
     „Cererile posesorii pot fi făcute şi de cel care deţine lucrul în interesul său propriu, în 
temeiul unui contract încheiat cu posesorul, afară numai dacă tulburătorul nu este cel pentru care 
el deţine”. 
 Numai după intrarea în vigoare a Legii nr.71/2011, dispoziţiile art.675 alin.2 Cod pr.civilă 
au suferit modificări, prevăzând că:  
   „Alin.1 -  Cererile posesorii se judecă de urgenţă şi cu precădere. 
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   Alin.2 -  Sunt inadmisibile cererea reconvenţională şi orice alte cereri prin care se solicită 
protecţia unui drept în legătură cu bunul în litigiu. 
      Alin.3 - Întâmpinarea nu este obligatorie”. 
 

Decizia civilă nr. 321/21.03.2013 
       Dosar nr. 5864/212/2011 

 
Prin acţiunea adresată Judecătoriei Constanţa şi înregistrată sub nr. 5864/212/08.03.2011, 

reclamanta SC M. SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâtele M.L. IFN R. SA şi SC T.T. SRL, prin 
administrator judiciar L.M., ca acestea să îi lase în liniştită folosinţă imobilul situat în Staţiunea M., 
denumit B.M., pe care îl are în locaţiune. 

Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că exercită asupra imobilului o 
detenţie sub nume precar, în baza contractului de închiriere încheiat cu pârâta S.C. T.T. S.R.L. la 
data de 20.04.2007 şi că,  ulterior acestui moment, pârâta a vândut imobilul către S.C. M.L. IFN R. 
S.A, cu care a încheiat şi un contract de leasing financiar, rămânând astfel în continuare în posesia 
imobilului pe care ea l-a închiriat.  

Deoarece pârâta S.C. M.L. IFN R. S.A. a învestit cu formulă executorie contractul de leasing 
financiar şi a încercat evacuarea reclamantei, a formulat prezenta acţiune posesorie, apreciind că 
titlul executoriu nu îi este opozabil, având un drept de folosinţă, anterior contractului de leasing.  

La termenul de judecată din data de 14.09.2011, reclamanta a solicitat introducerea în 
cauză a S.C. T.T. S.R.L., care şi-a păstrat dreptul de administrare pe perioada insolvenţei, la acelaşi 
termen de judecată, pârâta S.C. M.L. IFN ROMANIA S.A. invocând excepţia necompetenţei 
materiale a instanţei, cu motivaţia în esenţă că este vorba de un litigiu de natură comercială, şi că se 
solicită a se respecta o obligaţie comercială, într-un contract comercial, competent în soluţionarea 
cauzei fiind Tribunalul Constanţa. 

Prin Sentinţa civilă nr.18020/12.10.2011, Judecătoria Constanţa admite excepţia 
necompetenţei materiale a instanţei în soluţionarea cauzei, declinând competenţa de 
soluţionare a acesteia în favoarea Tribunalului Constanţa, cu consecinţa înaintării cauzei către 
această instanţă, reţinându-se în esenţă că, dând prioritate art. 137 Cod pr.civilă, obiectul cauzei este 
unul comercial şi priveşte posesiunea asupra unui imobil, asupra căruia S.C. M. S.R.L. invocă 
existenţa unui drept de folosinţă, întemeindu-şi acţiunea pe prevederile art. 676 Cod pr.civilă. 

Potrivit art.3 lit.j din Legea nr.146/1997, acţiunile posesorii sunt considerate ca fiind 
neevaluabile în bani, iar faptul că acestea se taxează în funcţie de valoarea bunului a cărui posesie se 
solicită nu schimbă caracterul neevaluabil în bani al acţiunii, evaluarea bunului fiind făcută doar 
pentru stabilirea timbrajului, însă în ceea ce priveşte determinarea instanţei competente, se are în 
vedere caracterul neevaluabil al acţiunii.  

Potrivit art.2 pct.1 lit.a Cod pr.civilă, „procesele şi cererile în materie comercială al căror 
obiect este neevaluabil în bani sunt de competenţa în primă instanţă a tribunalului”, astfel că 
instanţa a apreciat în sensul admiterii excepţiei necompetenţei materiale a Judecătoriei Constanţa şi 
a declinat soluţionarea cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa.  

Pentru a dispune de această manieră, instanţa de fond arată că, chiar dacă prin art.219 din 
Legea nr.71/2011 de punere în aplicare a Codului civil, începând cu 01.10.2011, a fost abrogată lit.a 
a pct.1 din art.2 Cod pr.civilă, competenţa de soluţionare a cauzei aparţine tot tribunalului, căci, 
potrivit art.223 din aceeaşi lege de aplicare: „procesele în curs de soluţionare se soluţionează de 
instanţele legal învestite în vigoare la data când acestea au fost pornite”, iar în cauză, acţiunea a 
fost introdusă la data de 08.03.2011, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.71/2011, la 01.10.2011, 
competenţa determinându-se astfel, raportat la momentul introducerii acţiunii, moment la care 
judecătoria nu era competentă material şi, astfel, nu era legal sesizată. 
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Primind cauza spre competentă soluţionare, Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a Civilă, 
procedează la înregistrarea sa sub acelaşi număr, la data de 07.12.2011, pentru ca, la termenul de 
judecată din data de 11.01.2012, reclamanta să fi formulat cerere de renunţare la judecata 
acţiunii, solicitând instanţei a lua act de aceasta, conform dispoziţiilor art.246 Cod pr.civilă. 

La acelaşi termen de judecată, pârâta SC M.L. IFN R. SA a înţeles a formula cerere 
reconvenţională, solicitând: 

- în principal, a se constata pe cale judiciară, nulitatea absolută a contractului de 
închiriere nr.1/20.04.2007 şi a actelor adiţionale încheiate între SC T.T. SRL şi reclamantă, iar, 

- în subsidiar, constatarea inopozabilităţii contractului şi a actelor adiţionale din 
21.11.2007 şi 15.10.2009 şi a se dispune evacuarea reclamantei din imobilul B.M., situat în M., 
judeţ Constanţa, cu acordarea tuturor cheltuielilor de judecată, efectuate în proces. 

Prin Sentinţa civilă nr.36/11.01.2012, Tribunalul Constanţa, în baza art.246 Cod 
pr.civilă, ia act de renunţarea reclamantei la judecarea cererii principale, dispunând, în temeiul 
art.120 alin.2 Cod pr.civilă, disjungerea cererii reconvenţionale formulate de către pârâta SC 
M.L. IFN R. SA, fixând termen pentru soluţionarea acesteia la 08.02.2012, pentru când s-au citat 
părţile, reclamanta cu copia cererii reconvenţionale, iar pârâta reconvenientă cu menţiunea achitării 
taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, pentru ca, în baza art.2 alin.1 lit.c şi alin.11 din 
Legea 146/1997, să stabilească în sarcina pârâtei reconveniente obligaţia de plată a unei taxe 
judiciare de timbru de 115 lei – aferente cererii privind constatarea nulităţii absolute a contractului 
de închiriere nr.1/20.04.2007, în baza art.13 din lege, obligaţia de plată a taxei de 8 lei – pentru 
cererea în constatarea inopozabilităţii contractului, iar în baza art. 3 lit. b din acelaşi act normativ, 
în sarcina pârâtei reconveniente, obligaţia de plată a unei taxe de 10 lei – pentru cererea de evacuare, 
reţinând în esenţă că: 

Faţă de dispoziţiile art.246 Cod pr.civilă, potrivit cărora: „reclamantul poate să renunţe 
oricând la judecată, fie verbal în şedinţă, fie prin cerere scrisă”, instanţa de fond a luat act de 
renunţarea reclamantei SC M. S.R.L la judecata acţiunii, iar în ce priveşte cererea reconvenţională, 
prin valorificarea dispoziţiile art.120 alin.2 Cod pr.civilă, s-a apreciat a se impune – pentru buna 
administrare a justiţiei – disjungerea acesteia, cu citarea pârâtei cu menţiunea de a achita taxele 
judiciare de timbru datorate, în conformitate cu dispoziţiile art.2, art.3 şi art.13 din Legea 146/1997 . 

Prin întâmpinarea la cererea reconvenţională, formulată la data de 06.03.2012, SC M. 
SRL a înţeles a invoca – pe cale de excepţie – necompetenţa materială a Tribunalului Constanţa 
în soluţionarea litigiului şi inadmisibilitatea cererii, atât în raport de dispoziţiile art.675 alin.2 Cod 
pr.civilă, cât şi ale art.7201 Cod pr.civilă, formulând, totodată, o cerere reconvenţională  proprie, 
solicitând obligarea societăţii M.L. IFN SA, la plata de despăgubiri egale cu valoarea lucrărilor de 
renovare a imobilului (evaluate provizoriu la suma de 100.000 de lei) şi instituirea unui drept de 
retenţie asupra imobilului, până la plata acestor despăgubiri. 

Prin Sentinţa civilă nr.3888/12.12.2012, Tribunalul Constanţa respinge, ca neîntemeiată, 
excepţia necompetenţei materiale a instanţei, admiţând excepţia inadmisibilităţii cererii 
reconvenţionale, întemeiate pe dispoziţiile art. 675 alin. 2 Cod pr.civilă şi respingând ca 
inadmisibilă cererea reconvenţională, iar în baza art.120 alin. 1 Cod pr. civilă, dispune 
disjungerea cererii reconvenţionale formulate de către reclamanta SC M. SRL – în contradictoriu 
cu pârâta reconvenientă M.L. IFN SA şi cu pârâta SC T.T. SRL, fixând termen pentru soluţionarea 
acesteia, la 30.01.2013, pentru când, s-a dispus citarea părţilor, reţinând în esenţă, următoarele: 

Fiind o cerere neevaluabilă patrimonial în materie comercială, tribunalul era competent în 
soluţionarea cererii, în condiţiile art.2 pct.1 lit.a Cod pr.civilă, în egală măsură, aceleiaşi instanţe îi 
revenea, prin efectul prorogării legale de competenţă, reglementate prin art.17 Cod pr.civilă, 
prerogativa soluţionării oricărei cereri incidentale, inclusiv a cererii reconvenţionale, formulate de 
către M.L. IFN  SA, astfel că excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Constanţa a fost 
respinsă ca nefondată. 
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În ce priveşte inadmisibilitatea cererii reconvenţionale, reţine instanţa de fond că pârâta 
reconvenientă a promovat acest demers judiciar, în cadrul unui proces deja început, legat de 
soluţionarea unei acţiuni posesorii . 

Potrivit art. 675 Cod pr.civilă, „cererile posesorii se judecă de urgenţă şi cu precădere; sunt 
inadmisibile cererea reconvenţională şi orice alte cereri prin care se solicită protecţia unui drept în 
legătură cu bunul în litigiu; întâmpinarea nu este obligatorie”, textul citat fiind modificat prin 
punctul 18 din Legea nr.71/2011, intrând în vigoare – sub această formă – la 01.10.2011, anterior 
acestei date, art.675 Cod pr.civilă, neinstituind un caz de inadmisibilitate a cererii reconvenţionale, 
în cadrul acţiunii posesorii . 

 Este de principiu, arată instanţa de fond, că legea se aplică pe durata cuprinsă între data 
intrării sale în vigoare şi data abrogării sale, neretroactivitatea legii reprezentând un principiu 
constituţional, instituit prin art. 15 alin. 2 din legea fundamentală. 

În acord cu acest principiu, actele de procedură efectuate sub imperiul legii vechi, rămân 
valabile dacă au respectat cerinţele imperative ale acesteia şi nu vor trebui refăcute,  după intrarea în 
vigoare a legii noi , actele de procedură urmând a fi realizate numai potrivit legii noi, în cadrul unui 
proces putând coexista acte de procedură îndeplinite, atât după legea veche, cât şi după cea nouă. 

Condiţiile restrictive ale legii noi urmează – aşadar – a fi pe deplin aplicabile actelor de 
procedură efectuate ulterior intrării sale în vigoare, concluzie întemeiată pe interpretarea logică a 
prevederilor art. 725 alin. 4 Cod Procedură Civilă, care stipulează explicit că „actul de procedură 
îndeplinit înainte de intrarea în vigoare a legii noi rămâne supus dispoziţiilor vechii legi”. 

Odată statuată împrejurarea că cererea reconvenţională – ca act de procedură – este supusă 
acelei legi, sub imperiul căreia a fost formulată, constată instanţa incidenţa noilor dispoziţii ale art. 
675 alin. 2 Cod pr.civilă, în măsura în care cererea reconvenţională a fost formulată după intrarea în 
vigoare a Legii 71/2011, respectiv la 11.01.2012, astfel că cererea reconvenţională promovată în 
cadrul unei acţiuni posesorii este inadmisibilă, fiind respinsă ca atare. 

Valorificând dispoziţiile art.120 alin.2 Cod pr.civilă, s-a dispus disjungerea cererii 
reconvenţionale formulate de către SC M. SRL . 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta S.C. M.L. IFN S.A, cu indicarea 
temeiului de drept prevăzut de dispoziţiile art. 304 pct. 9, 3041, art. 675 alin. 1 si alin.2 Cod 
pr.civilă, art. 223 din Legea nr. 71/2011, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

„Instanţa de fond a pronunţat hotărârea, cu aplicarea greşita a legii, judecătorul fondului 
înlăturând (la modul implicit) fără temei apărările recurentei pârâte”, în speţă, punându-se 
problema stabilirii legii aplicabile unui act de procedură, îndeplinit sub imperiul legii noi şi, într-
adevăr, la o analiză  superficială, cererea reconvenţională formulata de recurentă pare a fi 
inadmisibilă, însă se va observa că raţionamentul instanţei de fond este profund greşit, deoarece: 

Potrivit art. 725 alin. 1 Cod pr.civilă, dispoziţiile legii noi de procedură, se aplică, din 
momentul intrării ei in vigoare, şi proceselor in curs de judecată, începute sub legea veche, aceasta 
regulă, însă, cunoscând şi excepţii, speţa de faţă fiind una dintre acestea. 

Art. 675 Cod pr.civilă a fost modificat de Legea nr. 71/2011, de punere in aplicare a noului 
Cod civil care, sub forma unor dispoziţii tranzitorii, prevede in mod expres, la art. 223, ca si 
excepţie de la situaţia avută in vedere de art. 725 alin. 1 Cod pr.civilă, ca procesele şi cererile în 
materie civilă, sau comercială, in curs de soluţionare la data intrării în vigoare a noului Cod civil, se 
soluţionează de către instanţele legal investite, în conformitate cu dispoziţiile legale, materiale şi 
procedurale, in vigoare la data când acestea au fost pornite. 

Prin urmare, apreciază recurenta că cererea reconvenţionala formulată în cadrul dosarului 
nr.5864/212/2011 trebuia să fie soluţionată în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile la data 
sesizării pentru prima oară, a instanţelor de judecată, respectiv 08.03.2011, ori, în forma existentă la 
acea dată, art. 675 nu prevedea inadmisibilitatea cererii reconvenţionale, în legătura cu bunul care 
face obiectul unei acţiuni posesorii. 
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Daca se va considera, totuşi, că argumentele recurentei pârâte sunt lipsite de temei legal, 
solicită recurenta a se observa pe de altă parte, că „judecătorul fondului a interpretat greşit 
dispoziţiile art. 675 in forma actuală”. 

Dispoziţiile art.675 alin.2 Cod pr.civilă trebuie interpretate în coroborare cu alin.1 al 
aceluiaşi articol, potrivit căruia cererile posesorii se judeca de urgenta si cu precădere, dispoziţii care 
relevă raţiunea pentru care a fost adoptată de către legiuitor, norma cuprinsă in alin. 2. 

Atât timp cât, în cazul de faţă, nu se mai regăsea această raţiune, reţinând că S.C. M. S.R.L. 
renunţase la judecata cererii sale, nu se mai putea pune problema aplicabilităţii alin. 2, aceasta 
susţinere a recurentei bazându-se pe o veche şi consacrata regulă de interpretare a normelor juridice, 
„cessante rationae legis, cessat eius dispositio” (unde încetează  raţiunea legii, încetează şi aplicarea 
ei). 

Nu în ultimul rând, arată recurenta că, pentru a soluţiona excepţia inadmisibilităţii cererii 
reconvenţionale, judecătorul fondului era obligat să procedeze, cu prioritate, la calificarea cererii de 
chemare în judecată, formulata de S.C. M. S.R.L., chiar dacă această cerere nu mai putea fi analizată 
în fond, dat fiind renunţarea la judecata sa. 

Textul de lege invocat, totuşi, prevede inadmisibilitatea unei cereri reconvenţionale, 
formulate faţă de o acţiune posesorie şi, prin urmare, instanţa de fond trebuia să stabilească dacă 
cererea formulata de S.C. M. S.R.L. este, într-adevăr, posesorie. 

Ori, din acest punct de vedere, se solicită a se observa că reclamanta S.C. M. S.R.L. deţine 
acest imobil în calitate de detentor precar, pentru altul, deci, nu in nume propriu, prin urmare, 
cererea formulată de către aceasta, nu poate fi calificata ca fiind una posesorie (nu tinde la apărarea 
posesiei, ci a detenţiei). 

Solicită admiterea recursului, astfel cum a fost formulat. 
Prin întâmpinare intimata reclamantă, SC M. SRL, solicită  respingerea recursului declarat 

de SC M.L. IFN SA, ca nefondat, apreciind că, în mod corect, Tribunalul Constanta a admis 
excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, in cadrul unei acţiuni posesorii, faţă de dispoziţiile 
art.675, alin.2 Cod pr.civilă, cererea reconvenţională fiind introdusă după intrarea în vigoare a Legii 
71/2011, respectiv la data de 11.01.2012. 

În acest sens, se arată că, la termenul de judecată din 11.01.2012, reclamanta a renunţat la 
judecata cererii principale, în aceeaşi şedinţă, pârâta SC M.L. IFN R. formulând o acţiune intitulată 
cerere reconvenţională, care ar fi fost inadmisibilă într-o acţiune posesorie.  

Prin renunţarea reclamantei la judecata cererii principale, a căpătat caracter de acţiune 
principală, a cărei soluţionare s-a disjuns şi pentru că are caracter de acţiune principală, se impune 
verificarea competentei instanţei sesizate, precum şi verificarea îndeplinirii procedurii concilierii 
prealabile. 

Faţă de momentul introducerii acţiunii, se constata că Judecătoria este instanţa competenta in 
soluţionarea cererilor având ca obiect litigiile intre profesionişti, ca urmare a abrogării art.2 pct. 1 
lit.a Cod pr.civilă,  prin art. 219 Legea 71/201 1. 

S-a mai invocat de către reclamantă, excepţia inadmisibilităţii acţiunii faţă de lipsa procedurii 
concilierii prealabile, prevăzută de art.7201 Cod procedura civila, iar faţă de aspectele menţionate in 
susţinerea excepţiei anterioare, apreciază că nu sunt incidente in cauza dispoziţiile art. 7205 Cod 
pr.civilă. 

Prin Sentinţa civilă nr.3888/2012 a Tribunalului Constanta, atacată cu recurs, instanţa de 
fond a respins excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului si a admis excepţia inadmisibilităţii 
cererii reconvenţionale în cadrul unei acţiuni posesorii, faţă de dispoziţiile art. 675 Cod pr.civilă, in 
forma actuală, modificat prin art. 219 pct. 18 din Legea nr.71/2011, pentru punerea în aplicare a 
Legii nr.287/2009 privind Codul civil.  
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Prin art. 675 modificat, se stipulează inadmisibilitatea formulării unei cereri reconvenţionale, 
prin care se solicită protecţia unui drept, in legătura cu bunul in litigiu, faţă de existenţa unei acţiuni 
posesorii. 

 Dacă instanţa de fond ar fi respins excepţia inadmisibilităţii, raportat la faptul că, prin 
renunţarea la judecată în acţiunea posesorie, reconvenţionala a căpătat caracter de acţiune principală, 
ar fi trebuit să admită excepţia necompetentei materiale a tribunalului şi să decline cauza spre 
competentă soluţionare la Judecătoria Constanţa. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerilor părţilor şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea admite recursul, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa a fost investită la data de 08.03.2011, de reclamanta SC M. SRL cu acţiune având 
ca obiect obligaţia de a face, prin care a solicitat în contradictoriu cu pârâtele M.L. IFN SA şi SC 
T.T. SRL, prin administrator judiciar L.M., ca acestea să îi lase în liniştită folosinţă imobilul situat 
în Staţiunea M., denumit B.M., pe care îl are în locaţiune. 

Prin Sentinţa civilă nr.18020/12.10.2011, Judecătoria Constanţa admite excepţia 
necompetenţei materiale a instanţei în soluţionarea cauzei, declinând competenţa în favoarea 
Tribunalului Constanţa. 

Ulterior, prin Sentinţa civilă nr.36/11.01.2012, Tribunalul Constanţa, în baza art.246 Cod 
pr.civilă, să ia act de renunţarea reclamantei la judecarea cererii principale, fapt pentru care, în 
temeiul art.120 alin.2 Cod pr.civilă, instanţa dispune disjungerea cererii reconvenţionale 
formulate de pârâta SC M.L. IFN SA, fixând termen pentru soluţionarea acesteia la 08.02.2012, 
pentru când se citează părţile, dispunându-se totodată obligarea reconvenientei la plata taxei 
judiciare de timbru şi a timbrului judiciar. 

Funcţie de întâmpinarea la cererea reconvenţională formulată de SC M. SRL la data de 
06.03.2012, prin care s-a invocat, pe cale de excepţie:  

- necompetenţa materială a Tribunalului Constanţa în soluţionarea litigiului şi,  
- inadmisibilitatea cererii, prin raportare la dispoziţiile art.675 alin.2 Cod pr.civilă şi ale 

art.7201 Cod pr.civilă,  
formulându-se, totodată şi cerere reconvenţională proprie de către SC M. SRL, prin care s-a 
solicitat obligarea SC M.L. IFN SA la plata de despăgubiri egale cu valoarea lucrărilor de renovare 
a imobilului litigios – evaluate provizoriu la 100.000 lei, şi instituirea unui drept de retenţie asupra 
imobilului până la plata despăgubirilor, instanţa pronunţă Sentinţa civilă nr.3888/12.12.2012. 
 Prin sus-menţionata sentinţă civilă, Tribunalul Constanţa respinge, ca neîntemeiată, 
excepţia necompetenţei sale materiale, admiţând excepţia inadmisibilităţii cererii 
reconvenţionale, întemeiate pe dispoziţiile art.675 alin.2 Cod pr.civilă, respingând cererea 
reconvenţională, ca inadmisibilă, iar în baza art.120 alin.1 Cod pr. civilă, a dispus disjungerea 
cererii reconvenţionale formulate de reclamanta SC M. SRL, fixând  termen pentru soluţionarea 
acesteia la 30.01.2013, cu motivaţia sus-expusă. 
 Acestea sunt condiţiile în care recurenta pârâtă SC M.L. IFN SA formulează prezentul 
recurs, criticând soluţia pronunţată de instanţa de fond pentru netemeinicie şi nelegalitate, Curtea 
aflându-se în situaţia de a examina motivele de recurs, astfel: 

În referire la motivele de recurs potrivit cărora: „Instanţa de fond a pronunţat hotărârea, 
cu aplicarea greşita a legii, judecătorul fondului înlăturând (la modul implicit) fără temei 
apărările recurentei pârâte”, precum şi „judecătorul fondului a interpretat greşit dispoziţiile art. 
675 in forma actuală”, Curtea apreciază în sensul admiterii acestora, pentru următoarele 
considerente, în esenţă: 
 Potrivit art.223 din Legea nr.71/03.06.2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil: „Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, procesele şi cererile în 
materie civilă sau comercială în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a Codului civil se 
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soluţionează de către instanţele legal învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale, materiale şi 
procedurale în vigoare la data când acestea au fost pornite”. 
 Aşa fiind, constată Curtea că cererea reconvenţională formulată de SC M.L. IFN SA, în 
dosar nr.5864/212/2011, trebuia a fi soluţionată, în conformitate cu dispoziţiile legale 
aplicabile la data sesizării pentru prima dată a instanţelor de judecată, respectiv 08.03.2011, 
când în vigoare erau dispoziţiile cuprinse în Cap.8 Cod pr.civilă, denumit „Cererile privitoare la 
posesiune” care, în conţinutul art.674 prevedea că: „Cererile privitoare la posesiune vor fi admise 
numai dacă: 
     Alin.1 -  nu a trecut un an de la tulburare sau deposedare; 
     Alin.2 - reclamantul dovedeşte că, înainte de această dată, el a posedat cel puţin un an; 
    Alin.3 - posesiunea lui întruneşte condiţiile cerute de art. 1846 şi 1847 din Codul civil. 
     În cazul când deposedarea sau tulburarea s-a făcut prin violenţă, reclamantul este scutit de 
a face dovada cerută la punctele 2 şi 3 din acest articol. 
     Cererile posesorii se judecă de urgenţă şi cu precădere. 
     Întâmpinarea nu este obligatorie”,  
pentru ca, în art.675 să prevadă că: 
     „Asemenea cereri se pot face şi pentru ocrotirea servituţilor continue şi aparente”, 

iar în art.676, să fi prevăzut că: 
     „Cererile posesorii pot fi făcute şi de cel care deţine lucrul în interesul său propriu, în 
temeiul unui contract încheiat cu posesorul, afară numai dacă tulburătorul nu este cel pentru care 
el deţine”. 
 Faţă de conţinutul dispoziţiilor legale sus-citate, reţine Curtea că, atât timp cât cererea 
reconvenţională formulată de SC M.L. IFN SA, în dosar nr.5864/212/2011, a fost dedusă 
judecăţii la data de 08.03.2011, iar textele de lege cuprinse în Codul de procedură civilă au 
suferit modificări după apariţia Legii nr.71/03.06.2011, pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.287/2009 privind Codul civil – publicată în M.O nr.409/10.06.2011, deci ulterior intrării în 
vigoare a acestei legi, care, de altfel, prevedea în conţinutul art.223, soluţionarea de către 
instanţele legal investite, în conformitate cu dispoziţiile legale, materiale şi procedurale „în 
vigoare la data când acestea au fost pornite” , Curtea apreciază că, în mod greşit instanţa de fond a 
dispus, în sensul admiterii excepţiei inadmisibilităţii cererii reconvenţionale şi astfel, a respins ca 
inadmisibilă această cerere, în considerarea dispoziţiilor art.675 alin.2 Cod pr.civilă. 
 Totodată, reţine Curtea că, numai după intrarea în vigoare a Legii nr.71/2011, dispoziţiile 
art.675 alin.2 Cod pr.civilă, au suferit modificări, prevăzând că:  
   „Alin.1 -  Cererile posesorii se judecă de urgenţă şi cu precădere. 
   Alin.2 -  Sunt inadmisibile cererea reconvenţională şi orice alte cereri prin care se 
solicită protecţia unui drept în legătură cu bunul în litigiu. 
      Alin.3 - Întâmpinarea nu este obligatorie”. 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea 
admiţând recursul, dispune casarea hotărârii recurate, cu consecinţa trimiterii cauzei spre 
rejudecare aceleiaşi instanţe, în vederea desăvârşirii fondului, respingând excepţia 
inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, formulate de SC M.L. IFN SA, ca nefondată. 
 

13. Plata penalităţilor de întârziere. Răspundere civilă contractuală. Stabilirea 
cuantumului onorariului avocatului. 
 

Art.274 Cod pr.civilă 
Art.132 alin.1, alin.2 şi alin.3 lit. „c,e,g,h” 

Art.30 din Legea nr.51/1995 
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 Răspunderea civilă contractuală, ca formă a răspunderii civile, se distinge prin aceea că 
fapta ilicită păgubitoare care o generează, constă în nerespectarea obligaţiei asumate contractual, 
de către debitor, şi are ca finalitate, repararea în natură sau prin echivalent, a prejudiciului cauzat 
astfel, creditorului. 
 Potrivit art.5.1 din contract „Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al 
serviciilor accesorii prestate, este de 183.560 Euro, plătibil la cursul de schimb al leului din ziua 
facturării, la care se adaugă 19% TVA şi dobânzi, conform anexei 2”, iar potrivit art.5.2 din 
contract: „Plata preţului se va face în termenele şi condiţiile prevăzute în anexa 2 la prezentul 
contract”, situaţie de fapt urmare căreia, este de netăgăduit că, obligaţia recurentei de plată a 
daunelor rezultate din  întârzierea în executarea obligaţiei de plată a preţului, îi incumbă, în 
temeiul art.969, cu referire la art.970 şi cu aplicarea art.1066 Cod civil, prin  raportare la 
dispoziţiile contractuale, ce relevă cuantificarea anticipată a prejudiciului suferit prin neexecutare, 
sau executarea cu întârziere a obligaţiilor contractuale. 
 In temeiul art.274 Cod pr.civilă „Partea care cade în pretenţiuni va fi obligată, la cerere, să 
plătească cheltuielile de judecată”, legiuitorul având în vedere principiul potrivit căruia, acordarea 
cheltuielilor de judecată se bazează pe culpa procesuală a părţii ce a pierdut litigiul. 
 În conformitate cu art.30 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei 
de avocat, „Contractul dintre avocat şi clientul său nu poate fi stânjenit sau controlat, direct sau 
indirect, de nici un organ al statului”, iar în conformitate cu dispoziţiile art.94 alin.2 şi alin.3 din 
Statutul profesiei de avocat „Onorariul se stabileşte prin negociere”, astfel că, în mod legal şi 
temeinic, instanţa de fond a procedat la acordarea cheltuielilor de judecată, prin raportare şi la 
onorariul destinat acestuia, alăturat căruia a avut în vedere taxa judiciară de timbru şi timbru 
judiciar. 
 

Decizia civilă nr. 323/21.03.2012 
        Dosar nr. 8530/118/2012 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr. 8530/118/20.07.2012, 

reclamanta SC A.C. SRL a chemat în judecată pârâta RATC CONSTANŢA solicitând ca prin 
hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 47.146 lei, 
reprezentând penalităţi de întârziere, calculate până la data de 01.06.2012 şi la plata 
cheltuielilor de judecată, aferente litigiului. 
 Motivând acţiunea, reclamanta a invocat raporturile contractuale stabilite între părţi în 
temeiul contractului de furnizare /L nr.162 /07.03.2008, intervenit între reclamantă, în calitate de 
furnizor, şi RATC, în calitate de achizitor, având ca obiect furnizare, livrarea, instalarea  şi 
întreţinerea unui număr de 390 validatoare termice şi 130 computere de bord, pentru perioada 
01.04.2088-01.06.2008.  

Susţine reclamanta, contractul invocat a fost completat prin acte adiţionale, încheiate la 
16.02.2008 şi 13.02.2009, prin care au avut loc suplimentări ale numărului de validatoare şi 
computere de bord, la furnizare, livrarea, instalarea şi întreţinerea cărora, furnizorul se obligase şi la 
majorarea corespunzătoare a  valorii contractului iniţial.  

Prin actul adiţional nr. 3, părţile au stabilit noi condiţii pentru plata contravalorii 
echipamentelor livrate, reclamanta îndeplinindu-şi obligaţiile asumate prin contract, astfel cum 
rezultă din procesul verbal de punere în funcţiune, fiind emise mai multe facturi fiscale către RATC 
Constanţa, care a au fost achitate cu întârziere. 
 Conform prevederilor art. 10.2 din contract, în situaţia în care, achizitorul nu îşi onorează 
obligaţiile în termenul prevăzut de art.9.3, respectiv în 7 zile, atunci acestuia îi revine obligaţia de a 
plăti penalităţi, cuantificate conform calculului anexat cererii de chemare în judecată, la suma de 
47.146 lei. 
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 Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii, ca nefondată, necontestând 
executarea obligaţiilor asumate de reclamantă şi nici faptul că plata contravalorii produselor livrate 
de aceasta a fost făcută cu întârziere, apărările sale vizând următoarele aspecte: 

- potrivit prevederilor art.9.3 din contract, părţile au stabilit recunoaşterea în favoarea 
furnizorului a dreptului de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de 
plată, în cazul în care achizitorul nu onorează plata contravalorii facturilor fiscale, în termen de 7 
zile de la expirarea perioade convenite. 

Atât timp cât reclamanta nu a uzat de această prevedere contractuală şi şi-a exprimat acordul 
pentru derularea raporturilor contractuale în condiţiile efectuării de către regie, a plăţilor cu 
depăşirea termenului, acceptând efectuarea cu întârziere a plăţii, fără a iniţia un demers prin care să 
notifice regia în sensul că se consideră prejudiciată şi solicită plata facturilor la termen, pretinde în 
mod abuziv obligarea pârâtei la plata penalităţilor, deoarece singura penalitate ce poate fi acordată 
achizitorului este cea prevăzută la art.9.3 şi constă în reactualizarea sumei de plată la nivelul 
corespunzător zilei în care se efectuează plata. 

- clauza prevăzută la art.10.2 din contract, dacă s-ar reţine de către instanţă că este aplicabilă, 
face referire la penalităţi de întârziere de 0,1% din facturile neachitate, dar nu ca penalitate zilnică, 
astfel cuantumul de 47.146 lei este stabilit în mod eronat; 

- calculul penalităţilor este eronat, chiar şi în condiţiile în care s-ar reţine că penalitatea de 
0,1% se aplică pe zi de întârziere.  

Întârzierea la plată vizează factura nr. 170/13.05.2009, cu termen scadent la 22.05.2009, 
astfel că, în opinia pârâtei, la calcul penalităţilor trebuia să se aplice procentul de 0,1% pentru  
primele 593 de zile de întârziere, scurse până la prima plata parţială. 

Pentru suma rămasă de achitat, penalitatea de întârziere nu putea fi aplicată pentru un număr 
de 623 de zile, scurse până la următoarea plată, ci pentru cele 30 de zile ce au trecut între cele două 
plăţi, iar raportat la acest mod de calcul, suma pretinsă ar fi de 22.482 lei. 

Prin Sentinţa civilă nr.3474/13.11.2012, Tribunalul Constanţa admite  acţiunea, cu 
consecinţa obligării pârâtei să plătească reclamantei suma de 47.146 lei, reprezentând 
penalităţi de întârziere, calculate de la data scadenţei şi până la data de 01.06.2012 şi la plata 
cheltuielilor de judecată, în cuantum de 5.138,86 lei, reprezentând taxă de timbru, timbru judiciar 
şi onorariu avocat, reţinând în esenţă: 

Raporturile contractuale dintre părţi sunt guvernate de contractul de furnizare /L 
nr.162/07.03.2008, modificat prin actele adiţionale nr.1,2 şi 3, reclamanta, în calitate de furnizor, 
îndeplinindu-şi obligaţiile asumate în condiţiile contractului, fapt necontestat de pârâtă, care nu a 
contestat nici preţul şi data executării acestuia, intervenită după împlinirea termenului de scadenţă 
prevăzut în contract, aceasta în condiţiile în care, contractul conţine o clauză penală în art.10.2. 

Faţă de această situaţie, arată instanţa de fond, creditorul unei obligaţii are dreptul de a alege 
între a cerere debitorului său executarea în natură,  sau în echivalent a obligaţiei, încetarea 
contractului, ca urmare a neexecutării sau executării cu întârziere, plata daunelor pentru 
neexecutarea sau executarea cu întârziere.  

Totodată, se arată că acest drept de opţiune al creditorului nu poate fi cenzurat de instanţă şi, 
cu atât mai puţin, de debitorul care nu şi-a îndeplinit obligaţia, în cauză, pârâta susţinând 
neîntemeiat că reclamanta, în calitate de creditor al obligaţiei de plată a preţului, era obligată să 
opteze pentru sistarea contractului, în cazul neexecutării obligaţiei de plată la termen.  

Apreciază instanţa de fond a fi neîntemeiată, pentru aceleaşi motive, relative la libertatea 
creditorului de a alege între modurile prevăzute în contract pentru repararea prejudiciului produs 
prin întârzierea la plată, şi susţinerea că, acesta ar avea dreptul doar la daunele rezultate din 
reactualizarea sumei, în condiţiile art.9.3 din contract.  
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Aşa cum s-a arătat, contractul conţine o clauză penală în art.10.2. Apărarea relativă - lipsa 
notificării privind obligaţia de plată a penalităţilor - nu poate fi primită, arată instanţa de fond, 
deoarece în raporturile comerciale debitorul este de drept în întârziere. 
 În ce priveşte interpretarea clauzei prevăzută la art.10.2 din contract, instanţa a avut în 
vedere şi clauza 10.1, care conţine de asemenea, o clauză penală, relativă la executarea obligaţiilor 
asumate de furnizor.  

Astfel, potrivit art.10.1, reţine instanţa de fond că, în cazul în care, din vina sa exclusivă, 
furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi 
de întârziere, din valoarea produselor nelivrate.  

Conform art.10.2 din contract, în cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termenul 
prevăzut de art.9.3, atunci acestuia îi revine obligaţie de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 
o cotă procentuală de 0,1% din factura neachitată.  

Aşa fiind, reţine instanţa de fond că ambele articole reglementează sancţiunea aplicabilă 
celor doi contractanţi, în cazul neexecutării sau executării cu întârziere a obligaţiilor asumate de 
aceştia.  

Faptul că, în ambele articole, sancţiunea constă în plata de penalităţi, că procentul de 
penalitate este acelaşi, că acesta se aplică obligaţiei neexecutate, preţ sau contravaloarea produselor 
nelivrate, şi că, singura deosebire este omisiunea prevederii aplicării penalităţii pe zi de întârziere, în 
cazul art.10.2, îndreptăţeşte instanţa să prezume că, este vorba de o eroare materială şi că, voinţa 
părţilor a fost aceea de a stabili aplicarea clauzei penale, în aceleaşi condiţii pentru ambele părţi.  

În caz contrar, s-ar crea, în mod evident, un dezechilibru între sancţiunea aplicabilă 
furnizorului, pentru neexecutarea obligaţiei de livrare în termen a produselor şi obligaţia aplicabilă 
achizitorului, în cazul neplăţii la termen a preţului acestora.  

Pentru aceste considerente, clauza urmează a fi aplicată, conform interpretării reclamantei, 
respectiv ca penalitate de 0,1% pe zi de întârziere. 
        În sfârşit, ultima apărare a pârâtei, în care calculul penalităţilor de întârziere se întemeiază pe 
un calcul realizat într-un mod absolut original, susţinând că numărul de zile de întârziere în 
executarea plăţii se stabileşte pornind de la data scadenţei şi până la prima plată parţială, iar ulterior 
acesteia, se reduce atât valoarea creanţei asupra căreia se aplică procentul de penalitate, aspect 
corect reţinut, raportat la plăţile parţiale ce se deduc din creanţă, iar ca număr de zile de întârziere, se 
are în vedere doar intervalul scurs între prima plată parţială şi cea de a doua plată.  

Cu alte cuvinte, raportat la cea de a doua plată, întârzierea ar fi doar de 30 de zile şi nu de 30 
de zile, plus cele scurse până la prima plată.  

Modalitatea corectă de calcul este cea prezentată de reclamantă, apreciază instanţa de fond, 
pentru că, este evident, chiar în condiţiile plăţii parţiale efectuate, întârzierea în executarea integrală 
a plăţii, se prelungeşte cu perioada scursă până la efectuarea celorlalte plăţi, iar plăţile parţiale, se 
reflectă în diminuarea cuantumului asupra căruia se aplică penalitatea de 0,1%, astfel, cuantumul de 
47.146 lei,  rezultat în urma calculului anexat cererii de chemare în judecată, este corect. 
        Aşa fiind, apreciază instanţa de fond că obligaţia pârâtei de plată a daunelor rezultate din 
întârzierea în executarea obligaţiei de plată a preţului, incumbă pârâtei RATC, în temeiul 
prevederilor art. 969, art.970, art.1066 Cod civil, coroborat cu prevederile art. 5.1, art.5.2, art.10.2 
din contractul părţilor, modificat prin actele adiţionale.  

Prin clauza penală contractuală, părţile au înţeles să cuantifice anticipat prejudiciul suferit 
prin neexecutare, sau executare cu întârziere, astfel că reclamanta nu mai este ţinută să facă dovada 
prejudiciului, acesta urmând a fi cuantificat în condiţiile stipulate în contract. 
         Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta RATC CONSTANŢA cu indicarea 
temeiului de drept prevăzut de dispoziţiile art.304 pct.8 şi pct.9 şi 3041 Cod pr. civilă cu 
următoarea motivaţie, în esenţă: 
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In mod greşit, instanţa de fond a admis acţiunea reclamantei, ţinând seama de susţinerile 
acesteia potrivit cărora, conform prevederilor art.10.2 din contract, în situaţia in care achizitorul nu 
îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut de art.9.3, respectiv in 7 zile, atunci ii revine obligaţia 
de a plăti penalităţi cuantificate la suma de 47.146 lei. 

Nu s-a avut, astfel, în vedere faptul că art. 10.2 face trimitere la art.9.3 din contract, care 
reglementează ca singura penalitate aplicabilă achizitorului, sistarea livrării produselor si 
reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii, prevedere 
contractuală de care furnizorul nu s-a prevalat niciodată pe parcursul derulării contractului. 

Cât priveşte plata produselor, solicită a se constata că aceasta urma a fi efectuata în mod 
eşalonat, in conformitate cu prevederile actului adiţional nr.3 la contract, prin care, părţile au stabilit 
noi condiţii pentru plata contravalorii echipamentelor livrate şi nicidecum in termen de 7 zile de la 
emiterea facturii fiscale. 

În mod eronat, instanţa de fond a interpretat clauza prevăzută la art.10.2 din contract, 
prin raportare la dispoziţiile art. 10.1, ca reglementând sancţiunea aplicabilă achizitorului, in 
cazul neplăţii la termen a preţului convenit. 

În condiţiile în care dispoziţiile art.10.2 din contract stipulează ca: ,,In cazul in care 
achizitorul îşi onorează obligaţiile in termenul prevăzut la art.9.3 atunci acestuia ii revine obligaţia 
de a plaţi, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% din factura neachitata", 
iar părţile au stabilit ca plata să fie efectuata in rate, cu plata unor dobânzi, pe o perioada de derulare 
a contractului de 24 luni, începând cu data de 06.03.2008, apreciază că, în mod nejustificat instanţa 
de fond a prezumat că, este vorba de o simpla eroare materială şi că, voinţa părţilor ar trebui 
interpretată in sensul că, achizitorul şi-ar fi asumat obligaţia de a plăti penalităţi de 0,1% pe zi de 
întârziere. 

Cat priveşte modalitatea de calcul a penalităţilor de întârziere, apreciază că, în mod greşit, 
instanţa de fond a reţinut ca fiind corect calculul prezentat de reclamantă. 

In condiţiile în care modalitatea de determinare a penalităţilor de către intimata-reclamanta ar 
fi just, dintr-un calcul simplu rezulta că, in situaţia in care plata nu s-ar fi efectuat eşalonat, raportat 
la 670 de zile de întârziere, luate in considerare pentru toată suma restantă, cu scadenţa depăşită, de 
35.406,01 lei, avut in vedere de reclamantă, cuantumul penalităţilor de întârziere ar fi fost de 23.718 
lei, inferior aşadar sumei solicitate de către aceasta, astfel: 35.406,01 lei (sold la 02.02.2011) X 
0,10% (coef. penalitate) X 670 zile=23.718 lei.  

Odată cu efectuarea unei plăţi parţiale, nu mai este restantă suma iniţială, aceasta 
diminuându-se cu valoarea respectivei plăţi, prin urmare, întrucât s-a avut in vedere că, plata a fost 
efectuată cu o întârziere de 593 zile pentru întregul sold de 35.406,01 lei, la data de 02.02.2011, in 
mod firesc in momentul efectuării unei noi plăţi, la data de 04.03.2011, pentru soldul de 25.406,01 
lei, penalităţile de întârziere, urmează a fi aplicate pentru numărul de zile cuprinse in perioada 
02.02.2011- 04.03.2011.  

In acelaşi mod, după efectuarea următoarei plăţi din data de 20.04.2011, pentru soldul de 
15.406,01 lei, penalităţile de întârziere, urmează a fi aplicate pentru numărul de zile din perioada 
04.03.2011-20.04.2011. 

Pe cale de consecinţă, în ceea ce priveşte calculul penalităţilor de întârziere, realizat prin 
luarea în considerare a unor plăţi parţiale, consideră că, în mod greşit instanţa de fond a apreciat că, 
raportat la cea de-a doua plată,  recurenta ar fi avut in vedere o întârziere doar de 30 de zile şi nu de 
30 de zile, plus cele scurse până la prima plată. 

Consideră că, în  situaţia în care instanţa de fond nu ar fi fost suficient lămurită asupra 
modului de calcul efectuat de către pârâtă, s-ar fi impus ca, in temeiul dispoziţiilor art.129 Cod 
pr.civila, să dispună completarea probelor, având totodată posibilitatea de a pune în discuţia părţilor, 
necesitatea administrării probei cu expertiza contabilă, pentru o justa soluţionare a cauzei. 
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Cat priveşte obligarea regiei la plata unor cheltuieli de judecata, in cuantum total de 5.138,86 
lei, apreciază că, in raport cu obiectul cererii si diligentele depuse de avocat, cheltuielile solicitate cu 
titlul de onorariu de avocat sunt disproporţionate. 

Solicită a se avea în vedere faptul că soluţionarea dosarului de fond s-a realizat in termen 
scurt, fiind administrată doar proba cu înscrisuri şi prin urmare, instanţa de fond ar fi trebuit să uzeze 
de dispoziţiile art.274 alin.3 Cod procedura civila, ce dispun cu privire la posibilitatea instanţei de a 
diminua onorariul solicitat de avocat. 

Pentru aceste considerente apreciază că, urmare a unei interpretări greşite a clauzelor 
contractuale şi fără a ţine seama de susţinerile regiei, in ceea ce priveşte modalitatea eronată, de 
determinare a sumei de 47.146 lei, pretinsă de intimata-reclamanta cu titlul de penalităţi de 
întârziere, hotărârea pronunţată de instanţa de fond, este lipsită de temei legal şi prin urmare, solicită 
admiterea recursului, cu consecinţa modificării sentinţei recurate, în sensul respingerii acţiunii, ca 
neîntemeiate. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerilor părţilor şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul ca nefondat, pentru următoarele considerente: 
 Instanţa a fost investită de reclamanta SC A.C. SRL la data de 20.07.2012, cu acţiune 
având ca obiect pretenţii, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea 
pârâtei la plata sumei de 47.146 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, calculate până la 
data de 01.06.2012 şi la plata cheltuielilor de judecată, aferente litigiului. 

Prin Sentinţa civilă nr.3474/13.11.2012  Tribunalul Constanţa a admis  acţiunea 
reclamantei, cu consecinţa obligării pârâtei să plătească acesteia suma de 47.146 lei, 
reprezentând penalităţi de întârziere, calculate de la data scadenţei şi până la data de 
01.06.2012 şi cheltuieli de judecată, în cuantum de 5.138,86 lei, reprezentând taxă de timbru, 
timbru judiciar şi onorariu avocat, cu motivaţia sus-expusă. 

Acestea sunt condiţiile în care pârâta RATC CONSTANŢA formulează prezentul recurs, 
criticând soluţia pronunţată de instanţa de fond pentru netemeinicie şi nelegalitate, cu argumentaţia 
sus-relevată, Curtea aflându-se în situaţia de a examina susţinerile sale, reţinând: 
 La data de 07.03.2008 intimata reclamantă SC A.C. SRL, în calitate de furnizor, a încheiat 
cu recurenta RATC CONSTANŢA, în calitate de achizitor, contractul de furnizare/L nr.162, 
având ca obiect: „furnizarea, livrarea, instalarea şi întreţinerea unui număr de 390 validatoare 
termice şi 130 computere de bord, pentru perioada 01.04.2008-01.06.2008”, durata contractului 
fiind de 24 luni, începând cu data de 06.03.2008. 
 Totodată, reţine Curtea că: 

- la data de 02.12.2008 părţile perfectează Actul adiţional nr.1, prin care intimata s-a 
obligat să furnizeze şi să instaleze un număr de 41 de validatoare de bilete, iar recurenta s-a obligat 
să-i plătească suma de 56.725,55 lei plus TVA; 

- la data de 13.02.2009 părţile au încheiat Actul adiţional nr.2, prin care s-au obligat ca 
intimata să suplimenteze cu 75 numărul validatoarelor de bilete şi cu 23 numărul computerelor de 
bord, recurenta urmând să plătească suma de 150.089,94 lei plus TVA în valoare de 28.517,08 lei, şi  

- la data de 13.08.2009 Actul adiţional nr.3, prin care recurenta se obliga să plătească 
intimatei, contravaloarea echipamentelor livrate, rata lunară trebuind a fi achitată în data de 25 a 
fiecărei luni. 
 Din verificarea probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 
Cod civil, Curtea constată că intimata şi-a îndeplinit obligaţiile asumate, astfel cum reiese din 
procesul verbal nr.5083/19.12.2008, procesul verbal nr.5084/19.12.2008, cât şi din procesul 
verbal de punere în funcţiune nr.2385/20.05.2009, din care rezultă că „lucrarea a fost verificată şi 
predată în stare de funcţionare”. 
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 Cu alte cuvinte, instanţa a fost investită cu soluţionarea unei cauze pe calea răspunderii 
civile, formă a răspunderii juridice, reprezentând raportul de obligaţie în temeiul căruia cel care a 
păgubit pe altul este ţinut să repare prejudiciul suferit, Codul civil reglementând două forme ale 
răspunderii civile, respectiv: răspunderea delictuală şi răspunderea contractuală, solicitată a fi 
angajată în prezenta cauză. 
 Răspunderea civilă contractuală, ca formă a răspunderii civile, se distinge prin aceea că 
fapta ilicită păgubitoare care o generează, constă în nerespectarea obligaţiei asumate 
contractual, de către debitor, şi are ca finalitate, repararea în natură sau prin echivalent, a 
prejudiciului cauzat astfel, creditorului. 
 În această situaţie, raportat la contractul de furnizare L nr.162 din 07.03.2008, Curtea 
constată că, în art.9.3, părţile au stipulat că: „Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 7 
zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor 
şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. 
Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel 
mai scurt timp posibil”, pentru ca, la art.10.2 din contract să fi stipulat că: „În cazul în care 
achizitorul îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut la art.9.3, atunci acestuia îi revine obligaţia 
de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din factura neachitată” . 
 Cu alte cuvinte, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de fond, în conţinutul 
art.10.2 din contract, părţile au stipulat o clauză penală, care însă, nu poate fi interpretată, decât 
prin coroborare cu clauza stipulată în art.10.1 din contract, respectiv: „În cazul în care din vina 
sa exclusivă furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are 
dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitate op sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea produselor nelivrate”. 
 Deci, reţine Curtea că ambele articole cuprinse în contract – art.10.1 şi art.10.2 – 
reglementează sancţiunea aplicabilă celor doi contractanţi, în cazul neexecutării sau executării 
cu întârziere a obligaţiilor asumate, tocmai pentru faptul că ambele prevăd sancţiunea ce constă în 
plata de penalităţi, că procentul de penalitate este acelaşi, că acesta se aplică obligaţiei neexecutate, 
preţului sau contravalorii produselor nelivrate, singura deosebire fiind omisiunea prevederii aplicării 
penalităţii pe zi de întârziere, în cazul art.10.2, fapt ce în mod legal şi temeinic a îndreptăţit instanţa 
de fond, şi pe care îl are în vedere şi Curtea, să prezume că este vorba de o eroare materială şi că 
voinţa părţilor a fost aceea de a stabili aplicarea clauzei penale, în aceleaşi condiţii pentru 
fiecare dintre părţi. 
 De altfel, potrivit art.977 Cod civil, „Interpretarea contractelor se face după intenţia 
comună a părţilor contractante, iar nu după sensul literal al termenilor”, astfel că reţine Curtea a 
fi real că, în caz contrar, legal şi temeinic a apreciat instanţa de fond că „s-ar crea în mod evident un 
dezechilibru între sancţiunea aplicabilă furnizorului pentru neexecutarea obligaţiei de livrare în 
termen a produselor şi obligaţia aplicabilă achizitorului, în cazul neplăţii în termen  a plăţii 
acestora”. 
 Aşa fiind, reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a procedat la aplicarea 
clauzei penale, conform interpretării reclamantei, ca penalitate de 0,1% pe zi de întârziere, astfel că, 
toate susţinerile recurentei sub acest aspect, urmează a fi respinse, ca nefondate. 
 În referire la „calculul penalităţilor de întârziere”, ca motiv de recurs dedus judecăţii, 
Curtea apreciază în sensul respingerii şi acestuia, deoarece penalitatea se stabileşte pornind de la 
data scadenţei şi până la prima plată parţială, ulterior căreia, se reduce, valoarea creanţei asupra 
căreia se aplică procentul de penalitate, aspect corect reţinut de instanţa de fond, raportat la plata 
parţială ce se deduce din creanţă, iar ca număr de zile de întârziere, se are în vedere numai intervalul 
scurs între prima plată parţială şi cea de-a doua plată. 
 Cu alte cuvinte, raportat la cea de-a doua plată, întârzierea este evident a fi calculată, chiar în 
condiţiile plăţii parţiale efectuate, prin luarea în seamă a întârzierii în executarea integrală a plăţii, ea 
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prelungindu-se pe perioada scursă până la efectuarea celorlalte plăţi, iar plăţile parţiale, se reflectă în 
diminuarea cuantumului asupra căruia, se aplică penalitatea de 0,1%. 
 Astfel, potrivit art.5.1 din contract „Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate 
şi al serviciilor accesorii prestate, este de 183.560 Euro, plătibil la cursul de schimb al leului din 
ziua facturării, la care se adaugă 19% TVA şi dobânzi, conform anexei 2”, iar potrivit art.5.2 din 
contract: „Plata preţului se va face în termenele şi condiţiile prevăzute în anexa 2 la prezentul 
contract”, situaţie de fapt urmare căreia, este de netăgăduit că, obligaţia recurentei de plată a 
daunelor rezultate din  întârzierea în executarea obligaţiei de plată a preţului, îi incumbă, în temeiul 
art.969, cu referire la art.970 şi cu aplicarea art.1066 Cod civil, prin  raportare la dispoziţiile 
contractuale, ce relevă cuantificarea anticipată a prejudiciului suferit prin neexecutare, sau 
executarea cu întârziere a obligaţiilor contractuale. 
 Nelegale sunt susţinerile recurentei făcute prin motivele de recurs, referitoare la faptul că, 
„singura penalitate aplicabilă achizitorului este sistarea livrării produselor”, atât timp cât întreaga 
practică juridică a statuat asupra faptului că un creditor al unei obligaţii are dreptul de a alege 
între a cere debitorului său, executarea în natură sau în echivalent a obligaţiei, încetarea 
contractului ca urmare a neexecutării, sau executării cu întârziere, ori plata daunelor pentru 
neexecutarea sau executarea cu întârziere. 
 Aşa fiind, reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a apreciat că dreptul 
de opţiune nu poate fi cenzurat de instanţă şi, cu atât mai puţin, de debitorul care nu şi-a 
îndeplinit obligaţia, neputându-se susţine că „intimata era obligată să opteze pentru sistarea 
contractului, în cazul neexecutării obligaţiei de plată la termen”, odată ce creditorul are 
latitudinea de a alege între modurile prevăzute în contract, pentru repararea prejudiciului ce 
i-a fost produs prin întârzierea la plată. 
 În referire la susţinerea recurentei potrivit căreia „în situaţia în care instanţa de fond nu 
ar fi fost suficient lămurită asupra modului de calcul efectuat de către pârâtă, s-ar fi impus ca, in 
temeiul dispoziţiilor art.129 Cod pr.civila, să dispună completarea probelor, având totodată 
posibilitatea de a pune în discuţia părţilor, necesitatea administrării probei cu expertiza contabilă, 
pentru o justa soluţionare a cauzei”, Curtea apreciază că aceasta este nefondată, urmând a fi 
respinsă, deoarece: 
 Textul de lege cuprins în conţinutul art.129 Cod pr.civilă promovează principiul rolului 
activ al judecătorului şi principiul aflării adevărului, ce nu pot fi separate de principiul 
disponibilităţii, care cuprinde în conţinutul său prerogative precum: 

- dreptul părţii interesate de a promova sau nu acţiune; 
- dreptul reclamantului de a determina limitele acţiunii; 
- dreptul reclamantului de a renunţa la acţiune sau la dreptul subiectiv; 
- dreptul pârâtului de a achiesa la pretenţiile formulate de reclamant; 
- dreptul ambelor părţi de a pune capăt procesului prin tranzacţie; 
- dreptul părţilor de a exercita căile legale de atac, etc, 

ştiut fiind că judecătorul nu poate soluţiona un litigiu decât pe baza cererii părţii interesate şi 
numai în limitele sesizării. 
 Cu alte cuvinte, activitatea judiciară în materie civilă nu trebuie să se desfăşoare decât în 
cadrul acestor limite, numai disponibilitatea procesuală realizându-se sub controlul instanţelor 
judecătoreşti, prin urmare, instanţele nu pot da curs unor acte de dispoziţie ce nu au fost solicitate. 

În referire la motivul de recurs privind „în mod greşit instanţa de fond a obligat regia la 
plata unor cheltuieli de judecată, in cuantum total de 5.138,86 lei”, recurenta susţinând în esenţă 
că, cheltuielile solicitate cu titlul de onorariu de avocat sunt disproporţionate, in raport cu obiectul 
cererii si diligentele depuse de avocat, Curtea apreciază că şi acest motiv de recurs este nefondat, 
urmând a fi respins, deoarece: 
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Cheltuielile de judecată reprezintă ansamblul sumelor de bani pe care trebuie să le suporte 
părţile în legătură cu activitatea lor procesuală. 
 Potrivit art.274 Cod pr.civilă „Partea care cade în pretenţiuni va fi obligată, la cerere, să 
plătească cheltuielile de judecată”, legiuitorul având în vedere principiul potrivit căruia acordarea 
cheltuielilor de judecată se bazează pe culpa procesuală a părţii ce a pierdut litigiul. 
 În speţă, constată Curtea că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond, reţinând culpa 
procesuală a recurentei pârâte, care a determinat-o pe intimata reclamantă să efectueze cheltuieli 
aferente judecării cauzei, şi astfel, uzitând de dispoziţiile art.274 Cod pr.civilă, a dispus obligarea 
acesteia la plata sumei de 5.138,86 lei, reprezentând taxă de timbru, timbru judiciar şi 
onorariu avocat. 
 Astfel, probatoriul administrat în cauză face dovada că apărătorul ales al SC A.C. SRL, prin 
munca prestată, a respectat dispoziţiile procedurale privind formularea acţiunii, şi a notelor scrise, 
prezentându-se la termenele de judecată stabilite în cauză, pentru a reprezenta interesele intimatei, 
iar potrivit dispoziţiilor art.133 alin.1 din Statutul profesiei de avocat „Onorariile se stabilesc 
liber între avocat şi client în limitele legii şi ale statutului profesiei. Este interzisă fixarea de 
onorarii minime recomandate sau maxime de către organele profesiei, de către formele de 
exercitare a profesiei de avocat sau de către avocaţi”. 
 În aceste condiţii, procedând la examinarea cuantumului onorariului stabilit de părţi, în 
temeiul contractului de asistenţă juridică, Curtea reţine că acesta respectă prevederile 
Statutului profesiei de avocat, respectiv dispoziţiile art.132 alin.1, alin.2 şi alin.3 lit. „c,e,g,h”, 
potrivit cu care:  

 „ (1) Pentru activitatea sa profesională, avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea 
tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său. 

(2) Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului. 
(3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente: 

a). timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activităţii 
solicitate de client; 
b) natura, noutatea şi dificultatea cazului; 
c) importanţa intereselor în cauză; 
d) împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt 
mandat, din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără 
investigaţii suplimentare; 
e) notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului; 
f) conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea 
cazului; 
g) avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de 
avocat; 
h) situaţia financiară a clientului; 
i) constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a 
asigura servicii legale performante”. 
 În acelaşi sens, Curtea reţine că, potrivit art.30 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat, „Contractul dintre avocat şi clientul său nu poate fi stânjenit 
sau controlat, direct sau indirect, de nici un organ al statului”, iar în conformitate cu dispoziţiile 
art.94 alin.2 şi alin.3 din Statutul profesiei de avocat „Onorariul se stabileşte prin negociere”, 
astfel că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a procedat la acordarea cheltuielilor de 
judecată, prin raportare şi la onorariul destinat acestuia, alăturat căruia a avut în vedere taxa 
judiciară de timbru şi timbru judiciar. 
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 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 respinge recursul, ca 
nefondat, sub toate aspectele. 

 

14. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei. Neachitarea creanţei 
reprezentând obligaţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul asigurărilor 
de şomaj şi bugetul asigurărilor sociale de stat. 
 

Art.1 alin.2 din Legea nr.85/2006 
Art.3 alin.1 din Legea nr.85/2006 

art.2702 din Legea nr.31/1990 
 

În concepţia Legii nr.85/2006, potrivit art.3 alin.1: „Insolvenţa este acea stare a 
patrimoniului debitorului, care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile 
pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”, pentru ca la lit.a, legiuitorul să fi stipulat că: 
„insolvenţa este prezumată ca fiind vădită când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit 
datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă”, iar art.3 pct.25 din aceeaşi lege definind: 
procedura simplificată ca „reprezentând procedura prin care debitorul ce 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 maxim 50 de zile, perioadă în care vor fi analizate 
elementele cuprinse în art.1 alin.2 lit.”c” şi lit.”f” din lege. 

Coroborând dispoziţiile textelor legale sus-menţionate, se observă că procedura simplificată 
se aplică comercianţilor persoane fizice şi asociaţiilor familiale aflate în stare de insolvenţă, dar şi 
entităţilor prevăzute la alin.1, care se află în situaţia reglementată în mod expres de lege, din 
definiţie, rezultând că această procedură poate fi de două feluri: 

- procedură simplificată fără perioadă de observaţie; 
- procedură simplificată cu perioadă de observaţie. 
În raport de sus-menţionatele reţineri, se apreciază că, în mod legal şi temeinic, s-au avut în 

vedere dispoziţiile textului de lege sus-citat, atât timp cât, potrivit art.2702 din Legea nr.31/1990 - 
„Constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de legea insolvenţei, judecătorul sindic va dispune 
deschiderea procedurii simplificate”. 
 

Decizia civilă nr. 334/21.03.2012 
      Dosar nr. 5711/88/2012/a1 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea la data de 16 august 2012 şi înregistrată sub 

nr.4368/88/2012, creditoarea D.G.F.P. TULCEA a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei 
faţă de societatea debitoare SC D.V.M. & T. SRL, susţinând că împotriva debitorului există o 
creanţă certă, lichidă şi exigibilă, reprezentând obligaţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetul asigurărilor de şomaj şi bugetul asigurărilor de sănătate, în sumă totală de 
62.656 lei, pe care aceasta nu a achitat-o în mai mult de 90 zile.  

În temeiul art.33 alin. 1 din Legea nr.85/2006, cererea creditoarei a fost comunicată 
debitoarei,  la sediul social al acesteia. 

La data de 25 septembrie 2012, debitoarea S.C D.V.M. & T.  SRL, prin cererea 
înregistrată sub nr. 5711/88/2012 a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună 
deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată, prevăzută de Legea 85/2006. 

Motivând cererea, debitoarea a învederat în esenţă că, în patrimoniul societăţii există un 
dezechilibru financiar, bazat pe lipsa de lichidităţi şi din cauza insuficienţei fondurilor băneşti 
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disponibile pentru plata datoriilor exigibile, se află în cazul unei insolvenţe vădite, pentru că nu a 
achitat în termen de 30 de zile, datoriile exigibile către creditorii săi, bugetari şi chirografari. 

Prin Încheierea nr.5889/05.10.2012, judecătorul sindic, în temeiul art. 31 alin.4 din Legea 
nr.85/2006, dispune conexarea dosarului nr.4368/88/2012 la dosar nr.5711/88/2012 al 
Tribunalului Tulcea, în care pronunţă Încheierea nr.5888/05.10.2012 ,  prin care, admite cererile 
conexate, şi în  temeiul art.3 pct.25 din Legea nr.85/2006, raportat la art.1 alin.2 lit.c pct.1 şi 
lit.f din acelaşi act normativ, dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în forma simplificată 
faţă de debitoarea SC D.V.M. & T. SRL şi intrarea acesteia în procedura falimentului, 
desemnând în calitate de lichidator pe C.I.I. C.C., ce exercita atribuţiile prevăzute de art.24 şi 
art.25 din Legea nr.85/2006 şi pe cele care, urmau ai fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi 
orice alte atribuţii, care îi reveneau şi dizolvarea societăţii debitoare. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a avut în vedere că starea 
patrimoniului debitoarei se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti pentru plata datoriilor 
exigibile, în speţă fiind aplicabile dispoziţiile  art.3 din Legea nr.85/2006, potrivit cărora: 
„insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului, care se caracterizează prin insuficienţa 
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, iar insolvenţa este 
prezumată ca fiind vădită când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă 
de unul sau mai mulţi creditori”.   

Întrucât înscrisurile anexate relevă că, fondurile băneşti disponibile ale SC D.V.M. & T.  
SRL, nu acoperă datoriile exigibile, reţine instanţa de fond a rezulta că, societatea debitoare se află 
în stare vădită de insolvenţă şi deoarece, s-au depus înscrisurile prevăzute de art. 28 alin. 1 din  
Legea 85/2006, iar societatea şi-a declarat intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei în formă 
simplificată, judecătorul sindic  a admis cererile, dispunând deschiderea procedurii insolvenţei în 
formă simplificată şi intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului. 

În raport de cererea creditoarei D.G.F.P. Tulcea, care nu şi-a manifestat opţiunea numirii 
unui anume lichidator, însă debitoarea a solicitat numirea lichidatorului C.I.I. C.C. şi văzând şi 
dispoziţiile art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr.85/2006, instanţa de fond a desemnat, în calitate de 
lichidator judiciar CII C.C., care urma a exercita atribuţiile prevăzute de art. 24 şi art.25 din Legea 
nr.85/2006, precum şi pe cele care i-au fost stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte 
atribuţii, care îi revin şi pentru care, s-a stabilit o retribuţie fixă de 2000 lei, pentru activitatea 
premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 5%, din fondurile obţinute din 
lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.  

Totodată, în temeiul art. 44 din Legea 85/2006, judecătorul sindic a dispus obligarea 
debitorului să pună la dispoziţia lichidatorului judiciar, toate informaţiile cerute de acesta, toate 
informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând 
plăţile şi transferurile patrimoniale, făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii, sub 
sancţiunea prevăzută de art.1081 alin.1 pct.2 lit.d şi lit.e Cod pr. civilă, obligarea debitoarei să 
depună la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii. 
 În temeiul art.48 alin. 1 din Legea nr.85/2006, instanţa de fond a statuat, ca toate băncile la 
care debitoarea are disponibil în conturi, să nu dispună de acestea, fără un ordin al lichidatorului 
judiciar, iar în baza art. 54 şi art. 20 alin. 1 lit. a din lege, lichidatorul judiciar să întocmească şi să 
prezinte, până la data de 05 noiembrie 2012, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor, care au 
condus la apariţia insolvenţei debitoarei, prevăzut de art. 59 din aceeaşi lege. 
 De asemenea, s-a dispus ca lichidatorul judiciar să notifice, conform Codului de procedură 
civilă, intrarea în procedura insolvenţei, în forma simplificată, tuturor creditorilor, debitoarei şi ORC 
de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunilor, notificare ce va cuprinde şi 
următoarele termene: termen limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de 
deschidere a procedurii - în 10 zile de la primirea notificării; termenul limită pentru 
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înregistrarea cererii de admitere a creanţelor precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată 
să fie considerată valabilă - 9 noiembrie 2012; termenul de verificare a creanţelor, întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului preliminar - 19 noiembrie 2012; termen de definitivare a 
tabelului creanţelor - 4 decembrie 2012; termenul limită de depunere la tribunal a 
contestaţiilor cu privire la creanţele şi dreptul de preferinţă trecute de lichidator în tabelul 
preliminar de creanţe - în 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar; locul, data şi ora 
primei şedinţe a adunării generale a creditorilor. 

În temeiul art.45 alin.21 din Legea nr.85/2006, dacă debitorul deţine sau administrează una 
sau mai multe pagini de internet, au fost obligate organele de conducere ale acestuia, să publice pe 
paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a 
procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a 
pronunţat hotărârea. 

 A fost fixat termen pentru continuarea procedurii -  7 decembrie 2012. 
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea D.G.F.P. (DGFP) TULCEA cu 

indicarea temeiului de drept prevăzut de dispoziţiile art.3041 Cod pr.civilă şi ale Legii nr. 85/2006, 
cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

Se arată că, în fapt, prin Încheierea nr. 5888/ 05.10.2012 pronunţata de Tribunalul Tulcea în 
dosarul nr. 5711/88/2012, instanţa de judecata admite cererea de deschidere a procedurii insolventei 
în forma generala a debitoarei S.C. D.V.M. & T. S.R.L. Tulcea, formulată de creditorul bugetar 
garantat D.G.F.P. Tulcea, desemnând in calitate de administrator judiciar pe CII C.C., ce urma a 
exercita atribuţiile prevăzute de art.20 din Legea nr. 85/2006, în mod incorect şi nejustificat, 
deoarece: 

- creditorul bugetar garantat D.G.F.P.Tulcea a formulat si înaintat Tribunalului Tulcea 
cererea de declanşare a procedurii insolventei în formă generală privind pe debitoarea S.C. D.V.M. 
& T. S.R.L. TULCEA, întrucât debitoarea figura către bugetul consolidat al statului, cu o creanţa in 
cuantum de 62.656 lei, solicitând desemnarea unui practician în insolvenţă, agreat de ANAF, 
respectiv I.M., localitatea O., în respectarea Ordinului nr. 1009/2007, potrivit ofertei nr.17120 
înregistrată la secretariatul D.G.F .P Tulcea în data de 23.08.2012, constând in: onorariu in cuantum 
de 20 lei, precum şi onorariul de succes in cuantum de 0% din sumele obţinute din valorificarea 
bunurilor şi încasarea creanţelor, încă de la termenul de judecată din 05.10.2012. 

Solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea sentinţei civile, în 
sensul de a dispune desemnarea lichidatorului judiciar pe CII l.M. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerilor părţilor şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul ca nefondat, pentru următoarele considerente: 

Creditoarea D.G.F.P. TULCEA a investit  Tribunalului Tulcea: 
- la data de 16 august 2012, cu cererea înregistrată sub nr.4368/88/2012, prin care a 

solicitat deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală, faţă de societatea debitoare SC 
D.V.M. & T. SRL, pentru ca, 

- la data de 25 septembrie 2012, debitoarea S.C D.V.M. & T.  SRL, să fi investit instanţa 
cu cererea înregistrată sub nr. 5711/88/2012, prin care a solicitat ca prin hotărârea ce se va 
pronunţa, să se dispună deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată, prevăzută de 
Legea 85/2006. 

Prin Încheierea nr.5889/05.10.2012, judecătorul sindic, în temeiul art. 31 alin.4 din Legea 
nr.85/2006, a dispus conexarea celor două cauze, respectiv a dosarului nr.4368/88/2012 la cel 
înregistrat sub nr.5711/88/2012 al Tribunalului Tulcea, pronunţând Încheierea 
nr.5888/05.10.2012  prin care, a dispus admiterea ambelor  cereri, şi în  temeiul art.3 pct.25 din 
Legea nr.85/2006, raportat la art.1 alin.2 lit.c pct.1 şi lit.f din acelaşi act normativ, a dispus 
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deschiderea procedurii de insolvenţă în forma simplificată faţă de debitoarea SC D.V.M. & T. 
SRL şi  intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului, desemnând în calitate de 
lichidator pe C.I.I. C.C., 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 
dizolvarea societăţii debitoare, cu motivaţia sus-expusă. 

În aceste condiţii, revenind la motivele de recurs invocate de recurenta DGFP 
TULCEA, Curtea reţine: 

Datorită importanţei, complexităţii şi consecinţelor procedurii insolvenţei, legiuitorul a 
înţeles în conţinutul art.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, să reglementeze 
cele două proceduri şi anume: procedura generală şi procedura simplificată. 

În concepţia Legii nr.85/2006, potrivit art.3 alin.1: „Insolvenţa este acea stare a 
patrimoniului debitorului, care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile 
pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”, pentru ca la lit.a,  legiuitorul să fi stipulat că: 
„insolvenţa este prezumată ca fiind vădită când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit 
datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă”, iar art.3 pct.25 din aceeaşi lege definind: 
procedura simplificată ca „reprezentând procedura prin care debitorul ce 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 maxim 50 de zile, perioadă în care,  vor fi 
analizate elementele cuprinse în art.1 alin.2 lit.”c” şi lit.”f”, din lege. 

Coroborând dispoziţiile textelor legale sus-menţionate, observă Curtea că procedura 
simplificată se aplică comercianţilor persoane fizice şi asociaţiilor familiale aflate în stare de 
insolvenţă, dar şi entităţilor prevăzute la alin.1, care se află în situaţia reglementată în mod expres de 
lege, din definiţie, rezultând că această procedură poate fi de două feluri: 

- procedură simplificată fără perioadă de observaţie; 
- procedură simplificată cu perioadă de observaţie. 
În raport de sus-menţionatele reţineri, Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic instanţa 

de fond, atunci când a dispus măsura, a avut în vedere dispoziţiile textului de lege sus-citat, atât timp 
cât, potrivit art.2702 din Legea nr.31/1990 „Constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de legea 
insolvenţei, judecătorul sindic va dispune deschiderea procedurii simplificate”. 

Probatoriul administrat în cauză, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, face 
dovada că, fondurile băneşti disponibile ale SC D.V.M. & T. SRL, nu acoperă datoriile exigibile, 
societatea debitoare aflându-se în stare vădită de insolvenţă şi că societatea şi-a declarat intenţia 
de deschidere a procedurii insolvenţei în formă simplificată. 

În atare situaţie, Curtea reţine că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a admis cererea, 
judecătorul sindic reţinând corect faptul că, debitoarea se află într-o stare de insolvenţă vădită, 
nedispunând de lichidităţi băneşti. 

Cu alte cuvinte, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a făcut aplicarea dispoziţiilor art.1 
alin.2 lit.”c” şi lit”f” din Legea insolvenţei potrivit cărora „Procedura simplificată prevăzută de 
prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă care se încadrează în una din 
următoarele categorii: 
a)… 
b)… 
c) comercianţi care fac parte din categoriile prevăzute la al.1 şi îndeplinesc una din următoarele 
condiţii: 
 - nu deţin nici un bun în patrimoniul lor; 
 - actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite; 
  - administratorul nu poate fi găsit; 
 -sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din Registrul  
            Comerţului; 
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d)… 
e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; 
f) debitorii care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment sau care nu 
sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de lege”, 

dispunând deschiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată faţă de SC D.V.M. & 
T. SRL, şi intrarea societăţii în procedura falimentului. 
 În referire la susţinerea recurentei, potrivit căreia „la termenul de judecată din data de 
05.10.2012 în dosar nr.4368/88/2012, a solicitat în baza art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006, 
coroborat cu dispoziţiile art.15 din Ordinul nr.1009/2007 privind procedura de selecţie a 
practicienilor în insolvenţă agreaţi de ANAF, numirea în calitate de administrator/lichidator 
judiciar pe CII I.M.”, Curtea apreciază că aceasta este nefondată şi pe cale de consecinţă va fi 
respinsă, pentru că instanţa de fond a reţinut în mod corect că, odată cu formularea cererii de 
declanşare a procedurii, prevăzută de Legea nr.85/2006, recurenta DGFP TULCEA nu şi-a 
manifestat opţiunea numirii unui anume lichidator. 
 Din verificarea înscrisurilor depuse în dosar nr. 4368/88/2012, Curtea constată că: 

- la termenul de judecată din data de 24.08.2012, DGFP TULCEA a solicitat acordarea 
unui nou termen de judecată, cu motivaţia în esenţă că „nu poate comunica desemnarea unui 
administrator agreat de MFP - a numelui acestuia”, pentru ca, 

- la termenul din 05.10.2013, judecătorul sindic să fi dispus conexarea celor două cauze, 
urmând a da dezlegare cererilor deduse judecăţii, în dosar nr.5711/88/2012. 

Totodată, se constată că cererea DGFP TULCEA de numire în calitate de lichidator 
judiciar a CII I.M. a fost primită la dosar, după pronunţarea Încheierii nr.5888/05.10.2012, 
astfel încât, apreciază Curtea că, legal şi temeinic instanţa de fond nu a mai dat curs acesteia. 
 Concluzionând, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, 
văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, sub toate 
aspectele. 
 

15. Procedura insolvenţei. Contestaţie împotriva procesului-verbal şi a hotărârii 
adunării creditorilor. Constatarea nelegalităţii convocării adunării creditorilor. 
 

Art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă 
Art.7 din Legea nr.85/2006 

 
Potrivit art. 105 alin. 2 Cod pr.civilă: „Actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale 

sau de un funcţionar necompetent se vor declara nule numai dacă prin acestea s-a pricinuit părţii o 
vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor. În cazul nulităţilor prevăzute anume de 
lege, vătămarea se presupune până la dovada contrarie”. 

În speţă, partea interesată nu a făcut dovada îndeplinirii cumulative a celor trei condiţii, şi 
anume: 

- încălcarea unor dispoziţii legale; 
- existenţa unei vătămări şi,  
- împrejurarea că vătămarea nu poate fi înlăturată altfel.  
Se apreciază că, odată ce legea nu interzice convocarea în mod individual, pentru fiecare 

creditor, prin e-mail, fax, depunere la registratură sau comunicare la sediul ales prin reprezentat - 
cazul salariaţilor, iar creditoarea a primit atât convocatorul, cât şi anunţul de reprogramare prin 
fax, aspect recunoscut de aceasta, şi astfel s-a făcut dovada de a fi avut cunoştinţă de coordonatele 
şedinţei adunării creditorilor - loc, dată, oră, ordine de zi -, participând prin consilier juridic şi 
exprimându-şi punctul de vedere, atât în scris, cât şi oral, prin reprezentant, practica abordată de 
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administratorul judiciar nu poate fi apreciată ca fiind contrară prevederilor art.7 din Legea 
nr.85/2006. 
 

Decizia civilă nr. 380/28.03.2013 
      Dosar nr. 47/118/2012/a5 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a civilă – judecător sindic la data 

de 16.07.2012 şi înregistrată sub nr.47/118/2012/a5, creditorul S.C. M. S.A., în contradictoriu cu 
intimaţii C.I. SPRL administrator judiciar al S.C T.M. S.R.L, U.T.B. SA, D.G.F.P. (DGFP) 
CONSTANŢA, S.C E.E. S.A,  S.C. P.H. S.R.L, S.C D.P. S.R.L, a formulat contestaţie împotriva 
procesului verbal al Adunării Creditorilor S.C. T.M. S.R.L înregistrat sub nr.1581 din 
04.07.2012 şi a Hotărârii Adunării Creditorilor din 04.07.2012, solicitând desfiinţarea acestora, 
pentru motive de nelegalitate urmare constatării nelegalităţii convocării adunării creditorilor. 
 Motivând acţiunea, S.C. M. S.A învederează în esenţă că administratorul judiciar C.I. 
SPRL i-a comunicat prin fax convocatorul pentru Adunarea Creditorilor debitoarei S.C. T.M. 
S.R.L., din data de 03.07.2012, având pe ordinea de zi: „Aprobarea onorariului cuvenit 
administratorului judiciar C.I. SPRL pentru actele şi operaţiunile efectuate în procedura de 
insolvenţă de debitoarei S.C. T.M. S.R.L.”, iar ulterior, prin adresa nr. 1560/02.07.2012, tot prin fax, 
acesta i-a comunicat şi faptul că adunarea creditorilor convocată pentru data de 03.07.2012, se 
reprogramează pentru data de 04.07.2012, ora 16,30, fără însă ca administratorul judiciar să fi 
convocat Adunarea Creditorilor, prin publicarea în BPI, încălcându-se astfel prevederile art.7 alin.1 
din Legea nr. 85/2006. 
 A menţionat contestatoarea că, a participat la Adunarea Creditorilor S.C. T.M. S.R.L. din 
04.07.2012, votând împotriva luării hotărârii raportat la ordinea de zi, solicitând a se consemna acest 
aspect în procesul-verbal al adunării creditorilor, fiind îndeplinite astfel condiţiile prevăzute de 
art.14 alin.7 şi alin.8 din Legea nr. 85/2006, pentru promovarea contestaţiei. 
 Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 03.09.2012, practicianul în insolvenţă C.I. 
SPRL, a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată, cu motivaţia în esenţă că a convocat 
adunarea creditorilor pentru data de 03.07.2012, cu ordinea de zi: „aprobarea onorariului cuvenit 
administratorului judiciar pentru actele şi operaţiunile efectuate în procedura de insolvenţă a 
debitoarei S.C. T. – M. S.R.L”, iar contestatoarea a fost prezentă la adunare, fapt ce denotă că modul 
de convocare individual, prin fax, a fost corect. 
 S-a menţionat că nu au fost încălcate prevederile art.7 din Legea nr. 85/2006, atât timp cât 
toţi creditorii au fost convocaţi, în mod individual prin fax, la fel procedându-se şi cu privire la 
reconvocare, textul de lege menţionat, prevăzând ca posibilitate şi convocarea individuală a 
creditorilor, iar creditoarea contestatoare, nu a invocat nici un prejudiciu care l-ar fi suferit, în urma 
convocării individuale efectuate.  
 Totodată, a menţionat pârâtul că dispoziţiile art. 89 Cod pr.civilă nu se aplică în cazul de 
faţă, deoarece art.7 din legea insolvenţei nu instituie niciun termen între data convocării şi data 
derulării şedinţei adunării creditorilor, iar contestatoarea a primit convocatorul prin fax în data de 
29.06.2012, pentru şedinţa iniţială din data de 03.07.2012, şedinţă ce a fost devansată cu o zi la 
cererea creditorului U.T.B. SA, astfel că, nu s-a adus nici un prejudiciu contestatoarei, prin 
modalitatea de citare. 
 Prin Sentinţa civilă nr.2952/01.10.2012, Tribunalul Constanţa admite contestaţia, 
desfiinţând Procesul verbal al adunării creditorilor nr. 1581 din 04.07.2012 şi a Hotărârii 
Adunării Creditorilor din data de 04.07.2012, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
 Potrivit art.7 din Legea nr.85/2006, „Art.7 -  (1) Citarea părţilor, precum şi comunicarea 
oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor 
de insolvenţă. Comunicarea citaţiilor, a convocărilor şi notificărilor faţă de participanţii la proces, 
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al căror sediu, domiciliu sau reşedinţă se află în străinătate, este supusă dispoziţiilor Codului de 
procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare. Buletinul procedurilor de insolvenţă va 
fi realizat şi în formă electronică”, iar potrivit art. 14 alin. 1, 7 şi 8 din aceeaşi lege „Art. 14 - (1) 
Convocarea creditorilor va trebui să cuprindă ordinea de zi a şedinţei. (…)    
    (7) Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul-sindic pentru 
nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să 
se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi 
să participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor.  
    (8) Cererea prevăzută la alin. (7) va fi depusă la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la 
data adunării creditorilor şi va fi soluţionată în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus 
cererea, a administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului şi a creditorilor. În cazul în 
care a fost constituit comitetul creditorilor, va fi citat şi preşedintele acestuia.  
 În cauză, reţine instanţa de fond că administratorul judiciar de la acea dată – C.I. SPRL, 
numit de judecătorul sindic la cererea debitoarei (în prezent acesta fiind înlocuit cu administrator 
judiciar – consorţiul format din practicienii în insolvenţă G.I. S.P.R.L. şi E. - Filiala Bucureşti 
S.P.R.L. la cererea creditorului majoritar), a dispus convocarea Adunării Creditorilor pentru data de 
03.07.2012, ora 10:00, la sediul administratorului judiciar, convocarea/citarea contestatoarei 
efectuându-se prin fax, în data de 29.06.2012 (fila 34 din dosar).  

La cererea creditoarei U.T.B. SA, adunarea creditorilor din data de 03.07.2012 a fost 
devansată pentru data de 04.07.2012, contestatoarea fiind convocată prin fax, în data de 02.07.2012, 
ora 16:41. 
 Faţă de aspectele sus-relevate, reţine instanţa de fond că această procedură de convocare 
individuală, prin fax, este contrară prevederilor art. 7 alin. 1 teza I din Legea nr. 85/2006, ce face 
referire expresă la, citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a 
convocărilor şi notificărilor, ca trebuind a se efectua prin BPI. 
 Faţă de această încălcare a textului de lege, apreciază instanţa de fond a se prezuma că a 
intervenit o vătămare a creditorilor, produsă tocmai prin faptul convocării în altă modalitate decât 
cea prevăzută de lege, iar pentru a înlătura orice efecte care le poate produce procesul verbal al 
adunării creditorilor, care nu a fost legal convocată, sancţiunea ce se impune, este desfiinţarea 
acestuia, potrivit art. 14 alin. 7 din Legea nr., 85/2006. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs administratorul judiciar C.I. SPRL, 
criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, cu indicarea temeiurilor de drept prevăzute de art. 
304 pct. 9 Cod pr.civilă, art.105 Cod pr.civilă, coroborat cu art. 14 alin. 7 şi art. 7 din Legea 
nr.85/2006, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
 „În mod greşit judecătorul sindic a apreciat că nu au fost respectate dispoziţiile art.7 
alin.1 teza 1 din Legea nr.85/2006 şi că, faţă de acest aspect, s-ar prezuma vătămarea 
creditorilor”, atât timp cât, în speţă, nu au fost produse dovezi privind sus-menţionatele reţineri, 
soluţia instanţei fiind rezultatul unei greşite aplicări a dispoziţiilor art.105 Cod pr.civilă, coroborat 
cu art.14 alin.7, raportat la art.7 din Legea nr.85/2006. 

Astfel, susţine recurenta că, în speţă, este vorba de o nulitate relativă, pentru că, potrivit art. 
105 alin. 2 Cod pr.civilă, pentru ca procesul verbal al adunării creditorilor din 04.07.2012 să fie 
anulat, partea interesată, respectiv SC M. S.A. trebuia să facă dovada îndeplinirii cumulative a trei 
condiţii:  

- încălcarea unor dispoziţii legale; 

- existenţa unei vătămări şi  

- împrejurarea că vătămarea nu poate fi înlăturată altfel.  
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„În mod greşit instanţa de fond a apreciat că, prin convocarea individuală a fiecărui 
creditor în parte, nu ar fi fost respectate dispoziţiile art.7 alin.1 teza 1 din Legea nr.85/2006”, 
odată ce convocarea individuală nu contravine dispoziţiilor art.7 din lege, textul neinterzicând 
convocarea individuală, iar alin. 9 al aceluiaşi text de lege face referire la publicarea actelor de 
procedură în BPI, ca înlocuind de la data publicării acestora, convocarea efectuată individual faţă de 
participanţii la procedură, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării. 

Din interpretarea acestui text de lege, susţine recurenta a rezulta împrejurarea potrivit cu 
care, convocarea individuală a creditorilor este posibilă, şi permisă, necontravenind dispoziţiilor 
textului de lege, iar partea interesată care invocă nulitatea în speţă, respectiv creditorul SC M. S.A., 
a primit atât convocatorul, cât şi anunţul de reprogramare prin fax, aspect recunoscut de 
contestatoare, ce a avut cunoştinţă de coordonatele şedinţei adunării creditorilor - loc, dată, oră, 
ordine de zi -, participând prin consilier juridic şi exprimându-şi punctul de vedere, atât în scris (a se 
vedea procura nr. 777/03.07.2012 ), cât şi oral, prin reprezentant (a se vedea procesul verbal al 
adunării creditorilor). 

În contextul în care atât convocatorul, cât şi anunţul de reprogramare, au fost comunicate în 
mod individual către fiecare creditor (prin e-mail, fax, depunere la registratură sau comunicare la 
sediul ales prin reprezentat - cazul salariaţilor), apreciază recurenta că procedura urmată este mult 
mai mult decât convocarea prin BPI, în condiţiile în care practica a demonstrat că nu toţi creditorii 
au acces la buletin, o astfel de practică dând posibilitatea reală fiecărui creditor să ia cunoştinţă de 
coordonatele şedinţei adunării creditorilor - dată, oră, loc -, precum şi de ordinea de zi. 

„Greşit instanţa de fond a apreciat că „vătămarea” s-ar prezuma”, în accepţiunea 
recurentei, o astfel de situaţie neputând fi prezumată şi mai mult, s-a omis a se avea în vedere că, în 
speţă, s-a făcut dovada contrară, prezumţia fiind răsturnată. 

Astfel, conform dispoziţiilor legale, partea care invocă nulitatea, respectiv SC M. S.A, 
susţine recurenta a nu fi făcut dovada vreunei vătămări, odată ce, a primit convocatorul în timp util, 
participând la şedinţa adunării creditorilor din 04.07.2012, şedinţă în care, nu şi-a exprimat nicio 
nemulţumire cu privire la organizarea şi derularea şedinţei, nesuferind vreun prejudiciu, în condiţiile 
în care, şi-a exprimat votul, atât în scris, prin punctul de vedere depus (a se vedea procura nr. 
777/03.07.2012), cât şi oral, în cadrul şedinţei. 

Cu alte cuvinte, SC M. SA nu a fost împiedicată sub nicio formă, nici să participe la şedinţa 
adunării creditorilor şi nici, să-şi exprime punctul de vedere, recurenta solicitând a se constata că, a 
făcut dovada contrară, răsturnând această prezumţie, dovada fiind făcută cu înscrisurile depuse, 
respectiv convocatorul nr.1537/28.06.2012, anunţul de reprogramare nr. 1560/02.07.2012, procura 
nr. 777/03.07.2012 şi procesul verbal al adunării creditorilor nr. 1581/04.07.2012. 

Totodată, susţine recurenta că „greşit instanţa de fond a apreciat vătămarea prin raportare 
la toţi creditorii”, ea trebuind a face referire numai la persoana ce a invoca-o şi care nu a suferit 
vreun prejudiciu, faptul convocării în altă modalitate decât cea prevăzută de lege neputând constitui 
argumentul pentru reţinerea unei alte situaţii de fapt. 

Solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei recurate, în sensul respingerii 
contestaţia formulată de SC M. S.A. ca neîntemeiată. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerilor părţilor şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea admite recursul, ca fondat, pentru următoarele considerente, în 
esenţă: 
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Judecătorul sindic a fost investit la data de 16.07.2012, de S.C. M. S.A, creditor al S.C T.M. 
S.R.L, cu soluţionarea contestaţiei împotriva Procesului verbal al Adunării Creditorilor S.C. 
T.M. S.R.L înregistrat sub nr.1581/04.07.2012 şi a Hotărârii Adunării Creditorilor din 
04.07.2012, solicitând desfiinţarea acestora, pentru motive de nelegalitate, urmare constatării 
nelegalităţii convocării adunării creditorilor. 

Prin Sentinţa civilă nr.2952/01.10.2012, Tribunalul Constanţa admite contestaţia, 
desfiinţând Procesul verbal al adunării creditorilor nr. 1581 din 04.07.2012 şi a Hotărârii 
Adunării Creditorilor din data de 04.07.2012, cu motivaţia sus-expusă. 

Acestea sunt condiţiile în care administratorul judiciar SC C.I. SPRL, desemnat de la 
momentul deschiderii procedurii şi până la data de 05.07.2012, formulează prezentul recurs, cu 
motivaţia sus-expusă. 

Aşa fiind, apreciază Curtea că, examinând susţinerile recurentei, făcute prin motivele de 
recurs şi văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, recursul apare ca fiind fondat şi astfel 
admis, dispunându-se modificarea în tot a sentinţei recurate, în sensul respingerii contestaţie, 
ca nefondată, deoarece: 

Convocarea şi desfăşurarea Adunării Creditorilor, alegerea Comitetului creditorilor, 
precum şi atribuţiile lor, sunt reglementate în Secţiunea a 3-a din Legea nr. 85/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, aceste prevederi având un caracter general, ele 
completându-se cu reglementările speciale, cuprinse în diferite capitole, pe etape ale 
procedurii. 

Este cunoscut că Adunarea Creditorilor este constituită din toţi creditorii debitorului, 
înscrişi la masa pasivă, titulari ai unor creanţe, reprezentaţi fiind de câte un delegat, ce votează 
în numele creditorului pe care-l reprezintă, votul său fiind raportat la valoarea totală a creanţelor 
din această categorie. 

Aşa după cum rezultă din conţinutul textelor de lege cuprinse în Legea nr.85/2006 privind 
procedura insolvenţei, convocarea Adunării Creditorilor este lăsată, de regulă, la aprecierea 
administratorului judiciar sau a lichidatorului, ori de câte ori, aceştia consideră necesară 
consultarea creditorilor, ea fiind obligatorie: 

- atunci când legea o prevede expres; 
- atunci când judecătorul sindic dispune aceasta - art.62 alin.1 lit.e; art.59 alin.5; art.99; 
- atunci când comitetul creditorilor ori creditorii ce deţin cel puţin 30% din valoarea 

creanţelor împotriva debitorului cer convocarea – situaţie în care convocarea efectivă va 
fi făcută tot de administratorul judiciar ori de lichidator – cu menţiunea că, pentru aceeaşi 
categorie ce ar deţine mai puţin de 30% din valoarea creanţelor împotriva debitorului, 
legiuitorul a stipulat posibilitatea ca aceştia să ceară administratorului sau lichidatorului 
judiciar să convoace adunarea – art.13 alin.3; 

- în cazul în care se contestă o măsură a Comitetului creditorilor şi această contestaţie trebuie 
analizată de Adunarea Creditorilor – art.17 alin.6. 
Convocatorul, reţine Curtea că trebuie să cuprindă ordinea de zi a şedinţei, potrivit 

art.14 alin.1 din Legea nr.85/2006, conform cu care: „Convocarea creditorilor va trebui să 
cuprindă ordinea de zi a şedinţei”, omisiunea de a se trece în acesta anumite puncte, făcând ca 
discutarea lor să nu poată avea loc, cu excepţia cazului în care creditorii sunt prezenţi în adunare, 
deoarece, potrivit art.14 alin.2 din lege: „Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în 
convocare este nulă, cu excepţia cazului în care la şedinţă participă titularii tuturor creanţelor”. 

În considerarea aceleiaşi dispoziţii legale – art.14 din Legea nr.85/2006 – reţine Curtea că 
potrivit:  

„Alin.3 -  Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială 
autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată 
de conducătorul unităţii. 
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Alin.4 - Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin 
corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind 
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de către un avocat, sau înscrisul în format 
electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un 
certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la 
administratorul judiciar/lichidator, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea 
votului. 

Alin.5 - La şedinţele adunării creditorilor vor putea participa 2 delegaţi ai salariaţilor 
debitorului, votând pentru creanţele reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti. 

Alin.6 - Deliberările şi hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-
verbal, care va fi semnat de preşedintele şedinţei, membrii comitetului creditorilor, precum şi de 
administratorul judiciar sau de lichidator, după caz. Procesul-verbal va fi depus, prin grija 
administratorului judiciar/lichidatorului, la dosarul cauzei, în termen de două zile lucrătoare de la 
data adunării creditorilor. 
     Alin.7 - Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul-sindic pentru 
nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut 
să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor 
îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa adunării 
creditorilor”. 
 În speţă, reţine Curtea, astfel cum rezultă din Procesul verbal nr.581 din 04.07.2012, 
întocmit la sediul administratorului judiciar, cu prilejul ţinerii Adunării Creditorilor din data de 
04.07.2012, ce avea pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Creditorilor cuprins un singur punct, 
respectiv: „aprobarea onorariului cuvenit administratorului judiciar C.I. SPRL pentru actele şi 
operaţiunile efectuate în procedura de insolvenţă a debitoarei SC T. – M. SRL”, că: „Urmare 
convocării administratorului judiciar s-au prezentat: 

- SC M. SA, prin consilier juridic F.L. – creditor ce deţine 2,36% din total creanţe; 
- SC D.P. SRL, prin reprezentant, dl. O.D.S. – creditor ce deţine 0,49% din total creanţe; 
- salariaţii prin M.F. – creditori ce deţin 1,44% din total creanţe. 

Se consemnează faptul că U.T.B. SA, creditor ce deţine 70,68% din total creanţe, şi-a exprimat 
punctul de vedere în scris, conform adresei nr.990677/03.07.2012”. 

Din acelaşi proces verbal, reţine Curtea a rezulta că:  
- reprezentantul contestatoarei SC M. SA, creditor nemajoritar din totalul creanţelor 

debitoarei - 2,36% -, a fost prezent cu prilejul ţinerii Adunării Creditorilor din data de 04.07.2012, 
votând împotriva aprobării onorariului administratorului judiciar C.I. SPRL, în cuantum de 
24.600 lei, exclusiv TVA, de la data deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitoare şi până la 
momentul ţinerii şedinţei; 

- salariaţii prin reprezentanţi – au votat pentru aprobarea onorariului; 
- prin punctul de vedere scris – adresa nr.990677/03.07.2012 -, U.T.B. SA, creditor ce 

deţinea 70,68% din total creanţe, a votat pentru aprobarea onorariului. 
 Faţă de situaţia de fapt sus-expusă, Curtea consideră a fi necesară examinarea, prin 
coroborare a sus-menţionatelor dispoziţii legale, cu dispoziţiile cuprinse în art.7 din Legea 
nr.85/2006, potrivit cărora: 
     „Alin.1 - Citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a 
convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. Comunicarea 
citaţiilor, a convocărilor şi notificărilor faţă de participanţii la proces, al căror sediu, domiciliu sau 
reşedinţă se află în străinătate, este supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă, cu 
modificările şi completările ulterioare. Buletinul procedurilor de insolvenţă va fi realizat şi în 
formă electronică. 
 …………………… 
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      Alin.9 - Publicarea actelor de procedură sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă înlocuieşte, de la data publicării acestora, citarea, convocarea 
şi notificarea actelor de procedură efectuate individual faţă de participanţii la proces, acestea fiind 
prezumate a fi îndeplinite la data publicării”. 

În raport cu conţinutul textelor de lege sus-citate, Curtea apreciază că, în mod greşit, 
judecătorul sindic a reţinut că, în speţă, „procedura de convocare individuală prin fax este contrară 
prevederilor art.7 alin.1 teza 1 din Legea nr.85/2006”, atât timp cât: 

- creditorul a fost prezent la ţinerea şedinţei, consemnându-se punctul său de vedere 
privind problema ce a constituit ordinea de zi a şedinţei; 

- reprezentantul creditorului nu a contestat ordinea de zi; 
- textul de lege nu interzice posibilitatea convocării individuale a creditorilor, neinstituind 

nici un termen între data convocării şi data derulării şedinţei creditorilor; 
- convocarea s-a făcut prin fax în data de 29.06.2012, pentru şedinţa iniţială din 03.07.2012, 

şedinţă ce a fost devansată cu o zi la cererea creditorului majoritar U.T.B. SA, cu un procent 
de 70,68% din total creanţe; 

- SC M. SA, este creditor nemajoritar, deţinând 2,36% din totalul creanţelor debitoarei. 
Că judecata instanţei de fond trebuia să vizeze aspectele sus-relevate, apreciază Curtea ca 

fiind de esenţă în soluţionarea cauzei, atât timp cât, potrivit art. 105 alin. 2 Cod pr.civilă: „Actele 
îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un funcţionar necompetent se vor declara nule 
numai dacă prin acestea s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin 
anularea lor. În cazul nulităţilor prevăzute anume de lege, vătămarea se presupune până la 
dovada contrarie”. 

Astfel, reţine Curtea că luarea de către instanţă a măsurii desfiinţării Procesului verbal al 
Adunării Creditorilor nr.1581/04.07.2012 şi a Hotărârii luate în adunarea din data de 04.07.2012, 
este greşită, odată ce: 

- partea nu a dovedit vătămarea ce i-ar fi fost produsă şi care, nu se putea înlătura decât 
prin anularea acestora; 

- vătămarea se presupune până la dovada contrarie, numai în cazul nulităţilor prevăzute 
anume de lege,  

iar, în speţă, partea interesată, respectiv SC M. S.A, nu a făcut dovada îndeplinirii cumulative a celor 
trei condiţii, rezultate din textul de lege sus-citat: 

- încălcarea unor dispoziţii legale; 

- existenţa unei vătămări şi,  

- împrejurarea că, vătămarea nu poate fi înlăturată altfel.  

Concluzionând, apreciază Curtea că, odată ce legea nu interzice convocarea în mod 
individual, pentru fiecare creditor, prin e-mail, fax, depunere la registratură sau comunicare 
la sediul ales prin reprezentat - cazul salariaţilor, iar creditoarea SC M. S.A. a primit atât 
convocatorul, cât şi anunţul de reprogramare prin fax, aspect recunoscut de aceasta, şi astfel s-a 
făcut dovada de a fi avut cunoştinţă de coordonatele şedinţei adunării creditorilor - loc, dată, oră, 
ordine de zi -, participând prin consilier juridic şi exprimându-şi punctul de vedere, atât în scris - 
procura nr. 777 din 03.07.2012, cât şi oral, prin reprezentant, practica abordată de administratorul 
judiciar, nu poate fi apreciată ca fiind contrară prevederilor art.7 din Legea nr.85/2006. 

Mai mult decât atât, Curtea reţine că hotărârea pronunţată de instanţa de fond apare ca fiind 
nelegală, şi din perspectiva faptului că invocarea nulităţii de către contestatoarea intimată ar fi 
trebuit să fie urmată de cercetarea de către instanţă a condiţiilor de admisibilitate ale unei astfel de 
cereri,  pentru  care nu s-a făcut dovada „vătămării”, conform dispoziţiei legale sus-citate – 
art.105 Cod pr.civilă, partea nefiind împiedicată de a participa la şedinţă şi de a-şi exprima punctul 
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de vedere, fapt ce rezultă din materialul probator administrat în cauză, care face dovada că 
prezumţia a fost răsturnată. 

Totodată, Curtea reţine că, greşit, instanţa de fond a apreciat „vătămarea” prevăzută de lege, 
prin raportare la toţi creditorii, atât timp cât, aşa după cum s-a arătat, contestatoarea a fost singura 
creditoare care s-a opus admiterii aprobării onorariului cuvenit administratorului judiciar 
C.I. SPRL pentru actele şi operaţiunile efectuate în procedură, ceilalţi creditori ce deţin 
procentul majoritar din totalul creanţelor, votând în sensul aprobării acestuia. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea 
admiţând recursul, dispune modificarea în tot a hotărârii recurate, în sensul că respinge 
contestaţia, ca nefondată. 
 

16. Deschiderea procedurii insolvenţei. Nedepunerea documentaţiei contabile pe 
perioada suspendării activităţii societăţii. Atragerea răspunderii civile delictuale. 
 

Art.138 alin.1 lit. c) şi d) din Legea 85/2006, 
Ordinul nr.1221 din 12/06/2009 

Art.73 alin.1 lit.c din Legea nr.31/1990 
Art.10 alin.1 din Legea nr.82/1991 

 
Din probele administrate în cauză s-a reţinut că lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia 

evidenţei contabile a societăţii deşi i-a notificat pe foştii administratori sociali, printre aceştia 
aflându-se şi recurenta, în condiţiile în care prejudiciul produs prin ajungerea în stare de insolvenţă 
a debitoarei a fost produs în perioada în care administrator al debitoarei era recurenta. 

Aşa cum corect a reţinut judecătorul sindic, recurenta nu a depus bilanţurile contabile pe 
anii 2007, 2009 - 2010 la organul fiscal teritorial, împrejurarea că „din anul 2005 activitatea 
societăţii a fost aproape inexistentă” fiind lipsită de relevanţă câtă vreme obligaţia de întocmire a 
evidenţei contabile continua să existe. 

Ceea ce este de reţinut este faptul ca pe perioada suspendării, societatea avea obligaţia 
depunerii tuturor declaraţiilor fiscale şi anume: 100, 300, 101, bilanţ, 392, 094 etc. Recurenta face 
în mod vădit confuzie între suspendarea sau inactivitatea temporară (cum i se mai spune) şi regimul 
de declarare derogatoriu cum este definit de Procedura din Ordinul nr.1221 din 12/06/2009 
publicat in MO 415/2009. 

În ceea ce priveşte condiţiile atragerii răspunderii civile delictuale, acestea sunt îndeplinite, 
prejudiciul constând tocmai în pasivul debitoarei ajunsă în stare de insolvenţă, faptele ilicite fiind 
circumscrise prevederilor art.138 alin.1 lit. c) şi d) din Legea 85/2006, raportul de cauzalitate 
rezidând din legătura directă între faptele săvârşite de administratorii societăţii şi debitul 
înregistrat de societate. 

Conform disp. art.73 alin.1 lit.c din Legea nr.31/1990, “Administratorii sunt solidar 
răspunzători faţă de societate pentru existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere”, iar 
potrivit art.10 alin.1 din Legea contabilităţii nr.82/1991, „Răspunderea pentru organizarea şi 
conducerea contabilităţii …revine administratorului”. 
 

Decizia civilă nr. 412/COM/03.04.2013 
                Dosar nr. 6945/118/2010/a1 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 19.03.2012 DGFP a 

solicitat atragerea răspunderii patrimoniale a pârâţilor [...] (actual [...]) şi [...] în temeiul art.138 
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alin.1 lit.c) şi d) din Legea 85/2006, în calitate de administratori statutari şi asociaţi ai societăţii 
debitoare SC [...] SRL motivat de faptul că potrivit raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care 
au dus la apariţia insolvenţei, întocmit de lichidatorul judiciar, acesta nu a intrat în posesia 
documentelor contabile ale societăţii. 

Prin Sentinţa civilă nr. 3128/15.10.2012 Tribunalul Constanţa a admis  cererea formulată 
de reclamanta creditoare şi a dispus ca pasivul debitoarei în cuantum de 1.596.461 lei să fie suportat 
de pârâţii [...] (fostă [...]) şi [...], sumele obţinute prin executare silită împotriva pârâţilor urmând a 
intra în averea debitoarei SC „[...]” SRL şi a fi destinate acoperirii pasivului. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că pentru atragerea răspunderii 
patrimoniale a organelor de conducere în temeiul art.138 din Legea nr.85/2006 este necesar să se 
dovedească săvârşirea faptelor prevăzute de articolul menţionat, legea prezumând legătura de 
cauzalitate între savarsirea faptelor şi starea de insolvenţă. 

Aşa cum rezultă din raportul lichidatorului judiciar, pârâţii, în calitate de administratori ai 
societăţii, nu au înţeles să răspundă notificării acestuia în sensul de a pune la dispoziţia sa 
documentele financiar-contabile ale societăţii. Din evidenţa Administraţiei Publice Constanţa şi 
Oficiul Registrului Comerţului Constanţa a rezultat că pârâţii nu au înregistrat bilanţurile anuale în 
2007 şi pe toată perioada cuprinsă între 2009-2010.   

Pârâta [...] (fosta [...]) a depus la dosar procese verbale de predare-primire, semnate de ea în 
calitate de predator şi [...] şi [...], în calitate de primitori, datate la 01.06.2010, din care ar rezulta că 
a predat toate documentele către noii administratori la data retragerii sale din funcţia de 
administrator. 

Instanţa a reţinut însă că cererea formulată de creditoarea DGFP Constanţa de deschidere a 
procedurii insolvenţei a fost înregistrată la aceeaşi dată – 01.06.2010, data la care societatea era deja 
în insolvenţă. Cu alte cuvinte, starea de insolvenţă a apărut în perioada în care pârâta [...] (fostă [...]) 
a fost administrator al societăţii. 

Pârâţii nu au făcut dovada că au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, câtă vreme nu 
s-au supus cerinţelor legale de a înregistra situaţiile anuale la administraţia publică şi registrul 
comerţului şi nu au predat documentele financiar-contabile prevăzute de art.28 din Legea nr.85/2006 
lichidatorului judiciar. 

Mai mult decât atât, din raportul asupra cauzelor stării de insolvenţă întocmit de 
administratorul judiciar a rezultat că la nivelul anului 2008, ultimul an de activitate pentru care 
societatea debitoare a depus situaţii financiare, debitoarea deţinea  bunuri în patrimoniu în suma de 
186.211 lei, precum şi creanţe de recuperat în valoare de 167.146 lei, fără a mai exista ulterior 
documente justificative privind lipsa acestor bunuri sau recuperarea creanţelor. 

Toate aceste fapte duc la concluzia că pârâţii nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu 
legea, iar pârâta [...] (fosta [...]) nu poate fi exonerată de răspundere prin retragerea ei din societate 
la 01.06.2010, întrucât societatea nu a mai înregistrat documentele contabile prevăzute de lege din 
2008. 

Faţă de această situaţie s-a constatat că pârâţii nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu 
legea, fapta prevăzută de art.138 alin.1 lit.d) din Legea 85/2006. 

Odată dovedită săvârşirea faptei, legea prezumă legătura de cauzalitate între fapta săvârşită şi 
prejudiciu, acesta din urmă constând în chiar starea de insolvenţă a societăţii debitoare şi a 
imposibilităţii recuperării creanţelor de către creditori, considerente pentru care, constatând 
îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale şi, în temeiul art.138 alin.1 lit.d din Legea 
nr.85/2006, a admis cererea iar pârâţii au fost obligaţi să suporte din patrimoniul propriu întregul 
debit al societăţii, în cuantum de 1.596.461  lei. 
 Împotriva hotărârii mai sus menţionate a declarat recurs pârâta [...], care a criticat-o ca 
fiind nelegală şi netemeinică. 
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Arată recurenta că simpla continuare a activităţii societăţii chiar si in ipoteza in care se 
evidenţiază ca aceasta va determina intrarea in insolvenţă nu poate fi de natura a fi interpretata ca 
fiind suficienta pentru aplicarea prevederilor art. 138 alin.1 lit.(c) din Legea nr.85/2006. Fapta 
devine culpabila doar în ipoteza in care aceasta se realizează in interes personal, care ar fi presupus 
obţinerea de venituri in favoarea sa ca fost administrator al societăţii, fapt care nu a fost afirmat si 
nici probat in prezenta procedura. 

Interpretarea de către judecătorul sindic a probatoriului administrat si a concluziilor 
raportului întocmit de lichidatorul judiciar s-a realizat ca urmare a aprecierii greşite a afirmaţiilor 
cuprinse in înscrisurile la care s-a făcut referire. 

Astfel, raportul întocmit de lichidatorul judiciar, privind cauzele si împrejurările care au 
condus la încetarea de plaţi au evidenţiat ca „ paraţii, in calitate de administrator ai societăţii, nu au 
înţeles sa răspundă notificării aceştia in sensul de a pune la dispoziţia sa documente financiar-
contabile ale societăţii". 

Referitor la prima condiţie face precizarea ca raportul de inspecţie fiscala nr. 11 din data de 
24.07.2009 de A.F.P. Mangalia a fost întocmit la o data ulterioară încheierii nr. 21401 din data de 
19.05.2009 data de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanta, privind 
suspendarea temporară a activităţii societăţii pe o perioada de trei ani începând cu data de 
15.05.2009 pana la data de 14.05.2012. 

Referitor la a doua condiţie, arătă că în mod incorect prima instanţa a omis să analizeze 
îndeplinirea celei de a doua cerinţe respectiv cea a interesului personal reţinând ca doar continuarea 
activităţii in condiţiile evidenţiate în raportul întocmit de lichidatorul judiciar era suficienta pentru 
aplicarea prevederilor legale enunţate. Aceasta aplicare a prevederilor art. 138 alin.(1) lit.c) din 
Legea nr. 85/2006 nu este în conformitate cu conţinutul textului legal enunţat, care a stabilit ca fapta 
devine culpabila doar in ipoteza in care aceasta se realizează in interes personal, care ar fi presupus 
obţinerea de venituri in favoarea administratorului societăţii, fapt care nu a fost nici afirmat si nici 
probat in prezenta procedura. 

Simpla continuare a activităţii societăţii chiar si in ipoteza în care se evidenţiază ca aceasta a 
determinat intrarea in insolvenţă nu poate fi de natura a fi interpretata ca fiind suficienta pentru 
aplicarea prevederilor art. 138 alin. (1) lit. (c) din Legea nr. 85/2006. 

Din probele dosarului nu rezulta cauzarea stării de insolvenţă si nici săvârşirea uneia din 
faptele enumerate limitativ si imperativ în dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, nefăcându-se 
dovada ,,neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea" prevăzute de lit.(d). 

În ce priveşte raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită a fostului administrator şi starea de 
insolvenţă, arată că legea impune condiţia ca faptele organelor de conducerea să fi contribuit la 
ajungerea societăţii în încetare de plăţi, prejudiciind astfel societatea şi indirect creditorii săi. 

Din cererea formulată nu rezulta care este raportul cauzal dintre presupusele fapte invocate a 
fi fost săvârşite de către fostul administrator si starea de insolvenţă a debitoarei. 

În continuare recurenta arată că chiar daca ar fi dovedita fapta de la art. 138 lit.(d) din lege, 
aceasta nu înseamnă ca, pe cale de consecinţa imediata, a produs si insolventa, întrucât aceasta se 
poate datora a numeroase si diverse cauze (nepriceperea comerciantului, situaţia economica 
generala, piaţa financiara etc). 
 Mai mult decât atât, o probă indubitabilă, ce atesta contrariul celor invocate de reclamanta, 
este chiar un înscris ce emana de la aceasta si care enunţa clar faptul ca "societatea înregistrează la zi 
registrele de contabilitate". Acest aspect este înscris in Raportul de inspecţie fiscala nr. 11 din data 
de 24.07.2009, întocmit de organul fiscal, respectiv A.N.A.F. - S.A.F. - A.I.F. - CONSTANTA. 

Solicită să se observe că deşi inspecţia fiscala a debutat in anul 2006, s-a încheiat la data de 
24.07.2009, ceea ce denota, in mod evident, ca registrele contabile au fost verificate pe toata aceasta 
perioada. 
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Învederează faptul ca societatea a mai făcut obiectul unei verificări fiscale in vederea 
rambursării TVA, conform Raportului de inspecţie fiscala nr. 3 din 05.11.2004 de către inspectori 
din cadrul ACF Constanta pentru perioada 01.05.2001 - 30.09.2004, în urma căreia s-a procedat la 
rambursarea TVA. 

Astfel că este evident comportamentul corect din punct de vedere contabil al societăţii si 
implicit al administratorului din acea perioada. 

În ceea ce priveşte afirmaţia inserata in raportul asupra cauzelor stării de insolventa întocmit 
de administratorul judiciar, referitoare la creanţe de recuperat in valoare de 167.146 lei, fără a exista 
documente justificative privind recuperarea, acestora, învederează instanţei că societatea debitoare a 
făcut nenumărate demersuri pentru a recupera 90% din suma enunţata (151.113 lei). 
 Împrejurarea că lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia documentelor contabile ale 
societăţii nu-i poate fi imputată. Prin depunerea la instanţa de fond a proceselor-verbale de 
transmitere a tuturor drepturilor si obligaţiilor juridice aferente, respectiv, elementele de natura 
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, a răsturnat aceasta afirmaţie. Odată cu cesionarea părţilor 
sociale şi încheierea mandatului au fost predate toate actele constitutive, a registrelor, a 
documentelor de evidenta financiar-contabila si justificative, a evidentei mijloacelor financiare si 
băneşti, a situaţiei datoriilor pe care le are la creditori, a situaţiei debitelor de încasat, a statelor de 
plata, a dosarelor de personal, a ştampilelor, a formularelor cu regim special, a situaţiei juridice 
litigioase, procese-verbale depuse şi la instanţa de fond, nemaifiind in posesia actelor societăţii din 
data de 01.06.2010. 

În drept a invocat dispoziţiile art. 304 ind.1 Cod pr.civilă, dispoziţiile din Legea nr. 85/2006. 
Intimaţii legali citaţi nu au formulat apărări în cauză.  
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: 

Rezultă din cererea formulată de lichidatorul judiciar că antrenarea răspunderii s-a solicitat 
în temeiul art.138 lit.c şi d din Legea nr. 85/2006  motivat de faptul că, în calitate de administratori, 
au dispus continuarea activităţii care ducea în mod vădit societatea în încetare de plăţi, precum şi 
faptul că nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, urmare nedepunerii către lichidatorul 
judiciar. 

Curtea constată că cererea formulată de creditoarea DGFP Constanţa de deschidere a 
procedurii insolvenţei faţă de debitoare a fost înregistrată la data de  01.06.2010, dată la care în mod 
surprinzător, de parcă ar fi anticipat cererea creditoarei, pârâta [...]şi asociatul [...] (fostul său soţ) au 
cesionat părţile sale către numiţii [...] şi [...], care a fost desemnat administrator şi căruia se afirmă 
că i s-a predat cu procese verbale documentele contabile, persoană care însă nu a fost identificată în 
cursul procesului. 

 Curtea apreciază că momentul la care recurenta se prevalează de faptul că a predat 
documentele contabile ale debitoarei către noul administrator societatea era deja în insolvenţă. Cu 
alte cuvinte, starea de insolvenţă a apărut în perioada în care pârâta [...] (fostă [...]) a fost 
administrator al societăţii. 

Din probele administrate în cauză s-a reţinut că lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia 
evidenţei contabile a societăţii deşi i-a notificat pe foştii administratori sociali, printre aceştia 
aflându-se şi recurenta, în condiţiile în care prejudiciul produs prin ajungerea în stare de insolvenţă a 
debitoarei a fost produs în perioada în care administrator al debitoarei era recurenta. 

Ori, aşa cum corect a reţinut judecătorul sindic, recurenta nu a depus bilanţurile contabile pe 
anii 2007, 2009 - 2010 la organul fiscal teritorial, împrejurarea că „din anul 2005 activitatea 
societăţii a fost aproape inexistentă” fiind lipsită de relevanţă câtă vreme obligaţia de întocmire a 
evidenţei contabile continua să existe. 
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Ceea ce este de reţinut este faptul ca pe perioada suspendării, societatea avea obligaţia 
depunerii tuturor declaraţiilor fiscale şi anume: 100, 300, 101, bilanţ, 392, 094 etc. Recurenta face în 
mod vădit confuzie între suspendarea sau inactivitatea temporară (cum i se mai spune) şi regimul de 
declarare derogatoriu cum este definit de Procedura din Ordinul nr.1221 din 12/06/2009 publicat in 
MO 415/2009 şi care se aplică numai în cazul societăţilor aflate in inactivitate temporară care 
îndeplinesc următoarele condiţii: 

- să nu desfăşoare nici un fel de activitate 
- să nu obţină venituri din exploatare, financiare, extraordinare 
- să nu dispună de personal angajat 
- să nu aibă datorii fiscale 
- sa nu aibă declaraţii nedepuse 
- să nu fie înscrişi pe lista societăţilor inactive 
- să fie declarat in inactivitate temporara la registrul comerţului 
În ceea ce priveşte condiţiile atragerii răspunderii civile delictuale, acestea sunt îndeplinite, 

prejudiciul constând tocmai în pasivul debitoarei ajunsă în stare de insolvenţă, faptele ilicite fiind 
circumscrise prevederilor art.138 alin.1 lit. c) şi d) din Legea 85/2006, raportul de cauzalitate 
rezidând din legătura directă între faptele săvârşite de administratorii societăţii şi debitul înregistrat 
de societate. 

Curtea apreciază că lipsa actelor sau documentelor contabile creează o prezumţie simplă că 
administratorii societăţii nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. O astfel de prezumţie 
poate fi răsturnată de către administratori prin prezentarea documentaţiei contabile, împrejurare ce 
nu s-a produs în cauză.  

Conform disp. art.73 alin.1 lit.c din Legea nr.31/1990, “Administratorii sunt solidar 
răspunzători faţă de societate pentru existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere”, iar 
potrivit art.10 alin.1 din Legea contabilităţii nr.82/1991, „Răspunderea pentru organizarea şi 
conducerea contabilităţii …revine administratorului”. 

Prin urmare, neţinerea registrelor sau lipsa înregistrărilor conform cu documentele contabile, 
nedepunerea documentelor cerute de lege la administraţia finanţelor publice reprezintă încălcări ale 
obligaţiilor legale ale administratorului social care sunt sancţionate cu antrenarea răspunderii 
personale a acestuia faţă de societate.  

În ceea ce priveşte vinovăţia, se reţine că textul legal nu prevede, în mod explicit, cerinţa 
culpei sau a greşelii, fapt ce vine să sublinieze regimul agravat al răspunderii membrilor organelor 
de conducere. Modul de formulare a faptelor elimină însă posibilitatea absenţei culpei, iar în cazul 
neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea culpa este dată de însăşi nerespectarea dispoziţiilor 
legale imperative. Nu este necesar pentru angajarea răspunderii ca administratorul să fi acţionat cu 
intenţie, respectiv pentru aducerea societăţii în stare de insolvenţă, ci este suficient ca el să nu fi 
îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege în sarcina sa. 

Prejudiciul suferit de către creditor este un prejudiciu indirect şi este determinat de 
imposibilitatea societăţii ajunse în stare de insolvenţă de a acoperi datoriile pe care le are faţă de 
aceştia. 

Referitor la legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, aceasta este, de asemenea, 
prezumată.  

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. 
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17. Procedura insolvenţei. Constatare nulitate absolută a actului de transfer 
patrimonial. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. 
 

Art. 46, 49 din Legea nr. 85/2006 
 

Judecătorul sindic a fost învestit cu cererea practicianului în insolvenţă de anulare a 
transferului patrimonial efectuat după deschiderea procedurii insolvenţei şi obligarea la plata 
sumei reprezentând contravaloarea bunului la valoarea de circulaţie, temeiul juridic indicat fiind 
prevederile art. 46 şi 49 din Legea nr. 85/2006. 

 Dispoziţiile art. 81 din Legea nr. 85/2006, invocate de recurent în susţinerea criticilor sale 
de recurs, vizează termenul de prescripţie aplicabil acţiunilor de anulare a transferurilor 
frauduloase încheiate anterior deschiderii procedurii insolvenţei.  

Dat fiind caracterul special al acestei norme, Curtea constată că nu poate fi extrapolat 
termenul reglementat pentru acest tip de acţiuni şi celor având ca obiect anularea transferurilor 
efectuate după deschiderea procedurii, fapt pentru care judecătorul sindic a apreciat corect că 
acţiunea formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei, de constatare a unei nulităţi absolute, 
poate fi formulată oricând pe durata derulării procedurii de insolvenţă asupra debitoarei ce a 
înstrăinat bunurile sale cu nerespectarea prevederilor art. 46 din lege. 

Referitor la aspectele invocate de recurent - că a fost de bună credinţă la data achiziţionării 
autovehiculului aparţinând debitoarei, participând la licitaţia organizată de această societate 
comercială - acestea sunt irelevante în contextul cercetării transferului patrimonial prin prisma 
dispoziţiilor art. 46 din Legea nr. 85/2006, legea necondiţionând valabilitatea convenţiei de buna 
sau reaua credinţă a dobânditorului, fiind necesar a se verifica doar dacă respectivul transfer s-a 
realizat după intrarea debitoarei în procedura insolvenţei şi dacă aceasta nu s-a aflat în situaţiile 
de excepţie reglementate de art. 49 din aceeaşi lege. 
 

     Decizia civilă nr. 798/01.07.2013 
        Dosar nr. 4018/118/2009/a6 

 
Prin cererea înregistrată sub nr. 4018/118/2009/a 7 pe rolul Tribunalului Constanţa 

reclamantul Cabinet Individual de Insolvenţă [...], în calitate de lichidator judiciar al debitoarei [...] a 
solicitat în contradictoriu cu pârâta [...] să se constate nulitatea absolută a actului de transfer încheiat 
între debitoare şi pârâta [...] materializat în factura fiscală nr. 84 emisă la data de 02.12.2009, 
restituirea bunului în patrimoniul debitoarei sau a contravalorii acestuia în sumă de 4.000 lei+TVA. 

În motivare, reclamantul a arătat că prin sentinţa civilă nr. 6207/20.10.2009 a Tribunalului 
Constanţa a fost deschisă procedura insolvenţei faţă de debitoare, dispunându-se totodată ridicarea 
dreptului de administrare. 

Reclamantul a mai precizat că, la data de 02.12.2009, fără să aibă acordul administratorului 
judiciar şi autorizarea judecătorului sindic, directorul general al societăţii debitoare [...] a procedat la 
înstrăinarea din patrimoniul debitoarei a bunului constând în autotractor marca Scania 142M RA 
4X2 număr circulaţie [...] către pârâta [...]. Suma obţinută din vânzarea bunului nu a fost vărsată în 
contul colector al debitorului falit. 

Pârâta [...] a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii, ca nefondată. S-a 
arătat că bunul a fost achiziţionat în mod legal cu bună credinţă prin participarea la licitaţia 
organizată în acest sens de [...]. 

În apărare, pârâta s-a folosit de proba cu înscrisuri, proba testimonială şi proba cu expertiză 
auto şi contabilă. 

Prin încheierea nr.203/27.02.2012 a Tribunalului Constanţa s-a desemnat în temeiul disp. art. 
44 C.pr.civ. în calitate de curator special pentru societatea debitoare [...]. 
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La termenul de judecată din data de 26.02.2013 reclamantul a precizat obiectul acţiunii, 
arătând că solicită obligarea pârâtei la plata contravalorii bunului la preţul de circulaţie stabilit de 
expertul auto, respectiv 25.802 lei. 

Prin încheierea din data de 17.08.2012 judecătorul sindic a respins excepţia tardivităţii 
formulării acţiunii invocată de pârâtă raportat la temeiul de drept invocat de reclamant. Astfel din 
formularea textului art. 46 rezultă că este vorba de o nulitate absolută care poate fi constată oricând 
de judecătorul sindic pe parcursul desfăşurării procedurii insolvenţei, la cererea oricărei persoane 
interesate   
 Prin sentinţa civilă nr.689 din 4 martie 2013 Tribunalul Constanţa Secţia a II-a Civilă a 
admis  în parte acţiunea astfel cum a fost precizată formulată de reclamantul Cabinet Individual de 
Insolvenţă [...], în calitate de lichidator judiciar al debitoarei [...] şi a constatat nulitatea absolută a  
actului de transfer încheiat între debitoare şi pârâta [...] materializat în factura fiscală nr.84 emisă la 
data de 02.12.2009 . 
           A fost obligată  pârâta să restituie averii debitoarei contravaloarea bunului constând în  
autotractor   marca  SCANIA 142 MRA 4X2 număr circulaţie [...] în sumă de 4.760  lei. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre judecătorul sindic a reţinut următoarele: 

Prin sentinţa civilă nr. 6207/20.10.2009 a Tribunalului Constanţa procedura insolvenţei s-a 
dispus deschiderea procedurii insolvenţei faţă de  debitoarea [...]. 
 În temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenţei, s-a desemnat C.I.I. [...], în calitate 
de administrator judiciar. 
 S-a menţionat prin hotărâre că în conformitate cu art. 47 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 
deschiderea procedurii ridică debitoarei dreptul de administrare constând în dreptul de a-şi conduce 
activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea,dacă aceasta nu-şi declară 
intenţia de reorganizare în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, în condiţiile art. 35. 

Notificarea privind deschiderea procedurii insolvenţei a fost publicată în B.P.I. nr. 
5609/24.11.2009 şi în ziarul Ziua de Constanţa din 14.11.2009. 

La data de 02.12.2009 societatea debitoare a înstrăinat bunul constând în autotractor marca 
Scania 142M RA 4X2 număr circulaţie [...] la preţul de 4.760 lei conform facturii fiscale nr. 
84/02.12.2009. Bunul a fost achiziţionat la preţul de 9.460,50 lei conform facturii nr. 
5893779/30.03.2007. 

Reclamantul administrator judiciar a relevat prin acţiunea introductivă că suma obţinută din 
vânzarea bunului nu a fost vărsată în contul colector al debitorului, susţinere care nu a fost răsturnată 
de societatea debitoare prin curator special. Astfel, aceasta nu a probat în nici un fel susţinerile din 
cadrul răspunsurilor la interogatoriu conform cărora preţul bunului a fost încasat în numerar, fiind 
folosit pentru efectuarea plăţilor curente. 

Astfel cum rezultă din declaraţia martorului [...] mijlocul de transport auto înstrăinat se afla 
în stare de funcţionare. 

Din răspunsurile la interogatoriul ce i-a fost administrat pârâtei [...] rezultă că bunul nu mai 
există în materialitatea sa, fiind valorificat ca fier vechi, fără să fi putut a produce dovezi în acest 
sens, deşi sarcina probei îi revenea în temeiul disp.art. 1169 C.civ.                       

Din concluziile raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză rezultă că gradul de uzură 
al mijlocului de transport. autotractor marca Scania 142M RA 4X2 număr circulaţie [...] în luna 
decembrie 2009 este de 100 % în funcţie de anul de fabricaţie şi de 41.67 % în funcţie de rata de 
amortizare calculată şi înregistrată în contabilitatea [...]. 

Prin raportul de expertiză auto, d-l expert [...] a apreciat valoarea de circulaţie a bunului la 
suma de 21.832 – 25.802 lei, precizând că autovehiculul nu a putut fi observat şi nici starea sa. 

În drept, potrivit disp. art. 46 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 „În afară de cazurile prevăzute 
la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate 
de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule”, iar în baza disp. art. 49 alin. 1 lit. b din Lege 
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„(1) Pe perioada de observaţie, debitorul va putea să continue desfăşurarea activităţilor curente şi 
poate efectua plăţi către creditorii cunoscuţi, care se încadrează în condiţiile obişnuite de 
exercitare a activităţii curente, după cum urmează: 
b) sub conducerea administratorului judiciar, dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de 
administrare”. 

Conform disp. art. 46 alin. 1 sunt nule toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor 
ulterior deschiderii procedurii, fără ca textul să stipuleze vreo altă condiţie, cu următoarele excepţii: 
1). Cazurile în care legea prevede o derogare de la această regulă şi 2). Actele autorizate de 
judecătorul sindic.  

După deschiderea procedurii, debitorul nu mai poate efectua decât actele prevăzute de 
procedura insolvenţei, sub sancţiunea nulităţii. 

Dispoziţiile art. 46 au scopul de a proteja averea debitorului, îndeosebi faţă de tentaţiile 
reprezentanţilor staturi ai societăţii debitoare de a înstrăina bunuri în folos propriu sau de a face plăţi 
direcţionate către anumiţi creditori. 

Reţinând că actul de transfer a fost efectuat de societatea debitoare după data deschiderii 
procedurii insolvenţei şi ridicarea dreptului debitoarei de a-şi mai conduce activitatea şi de a dispune 
de bunurile sale, că nu a existat autorizarea judecătorului sindic a contractului în formă simplificată 
materializat în factura fiscală nr. 84/02.12.2009  şi că pârâta prin curator special nu a făcut dovada 
că ar fi fost incidente prevederile art. 49 alin. 1 din Lege, urmează a se constata nulitatea absolută a  
actului de transfer. 

În ceea ce priveşte buna credinţă invocată de pârâtă se reţine că părţile unui contract lovit de 
nulitate absolută pentru încălcarea disp. art. 46 alin. 1 din Legea insolvenţei nu se pot prevala de 
buna credinţă pentru a înlătura efectele nulităţii. 

Principiile ocrotirii bunei credinţe a terţului şi al stabilităţii circuitului civil nu sunt de natură 
să înlăture nulitatea absolută în cauza de faţă, nefiind aplicabile. Aceasta, întrucât nulitatea prev. de 
disp. art. 46 alin. 1 are un caracter special, derogator de la dreptul comun, excepţiile fiind prevăzute 
în mod expres de lege, astfel cum s-a arătat mai – sus. 

Repunerea părţilor în situaţia anterioară ca efect al nulităţii actelor, operaţiunilor şi plăţilor 
făcute cu încălcarea art. 46 creează în sarcina terţilor obligaţia restituirii bunurilor şi regularizarea 
acestora după normele specifice insolvenţei. 

Pe cale de consecinţă, faţă de precizările reclamantului de la ultimul termen de judecată în 
sensul că solicită contravaloarea bunului înstrăinat de societatea debitoare, dând eficienţă 
principiului repunerii părţilor în situaţia anterioară, urmează a se obligă pârâta [...] să restituie averii 
debitoarei contravaloarea bunului constând în autotractor marca Scania 142M RA 4X2 număr 
circulaţie [...] în sumă de 4.760 lei.  

Judecătorul sindic constată că suma pretins a fi plătită de către pârâta cumpărătoare drept 
preţ al bunului este echivalentă cu valoarea reală a  autovehiculului în raport atât de valoarea de 
achiziţie a acestuia apropiată de preţul actului de transfer, cât şi de declaraţia martorului [...] 
conform căreia mijloacele de transport aparţinând societăţii debitoare erau vechi şi necesitau în mod 
frecvent reparaţii. Se apreciază drept concludente şi concluziile raportului de expertiză contabilă cu 
privire la gradul de uzură al mijlocului de transport.  

În ceea ce priveşte suma solicitată de reclamant prin precizările formulate la ultimul termen 
de judecată nu poate fi avută în vedere de instanţă în considerarea celor reţinute anterior în referire 
la repunerea părţilor în situaţia anterioară, în cauză nefiind aplicabile disp. art. 83 alin. 1 din Legea 
insolvenţei („Terţul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial, anulat conform art. 80, va 
trebui să restituie averii debitorului bunul transferat sau, dacă bunul nu mai există, valoarea 
acestuia de la data transferului efectuat de către debitor, stabilită prin expertiză efectuată în 
condiţiile legii”). În plus, judecătorul sindic nu apreciază drept relevante concluziile raportului de 
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expertiză efectuat de d-l expert [...], având în vedere faptul că autovehiculul nu a putut fi observat şi 
nici starea sa, efectuându-se în fapt o evaluare pur teoretică.  

Nu se pune problema prejudicierii cumpărătorului de bună credinţă în cazul în care 
judecătorul sindic a dispus anularea contractului, întrucât în baza principiului repunerii în situaţia 
anterioară tot ce s-a executat în baza unui act nul trebuie restituit. Cumpărătorul are dreptul, ca 
urmare, la restituirea preţului achitat, în măsura în care a făcut dovada plăţii efective a acestuia. 
 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a formulat recurs  pârâtul [...], criticând-o 
sub aspectele: 
 Greşita  soluţionare a excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune  de către instanţa de 
fond. 
 Pentru că în legea specială sunt termene de prescripţie înăuntrul cărora pot di exercitate 
actele frauduloase, consideră pârâta că se aplică art.81 din legea specială,  conform cărora acţiuni 
pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor pot fi introduse în 
termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prev. de art. 20 
din lege, dar nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii.  
 Consideră recurenta că acest text de lege operează şi pentru transferurile efectuate la art.46  
şi pe cale de consecinţă,  termenul maxim de 16 luni de la data deschiderii  procedurii a expirat. 
Termenul s-a împlinit la 01.03.2011, ora acţiunea a fost formulată în martie 2012. 
 Faţă de aceste considerente recurenta solicită  admiterea excepţiei prescripţiei dreptului 
material la acţiune şi respingerea cererii ca tardiv  cu nesocotirea termenului prevăzut de lege. 
 Pe fondul cauzei pârâta apreciază acţiunea precizată este nefondată pentru  următoarele 
considerente:  
 În afară de cazurile prevăzute la art.49 sau de cele autorizate de judecătorul sindic, toate 
actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. 
 Referitor la acest aspect pârâta arată că a fost înştiinţată despre faptul că societatea de la care 
a achiziţionat bunul era intrată în insolvenţă. 
 Instanţa nu poate subscrie argumentului reclamantei care arată că art.46 (1) din Legea 
nr.85/2006 instituie nulitatea actului de vânzare cumpărare întrucât acesta ar însemna o îndepărtare 
nejustificată de litera şi  spiritul  art.1169 Cod civil care instituie sarcina probei asupra celui care 
invocă o anumită stare de fapt.  
 În privinţa cumpărătorilor de bună credinţă consideră pârâta că se aplică norma generală din 
Codul civil care statuează că acele transferuri efectuate cu bună credinţă nu pot fi anulate şi nici 
obligaţi la restituirea bunului sau prestaţiei. Bunurile erau amortizate în totalitate în actele contabile 
astfel că acţiunea  lichidatorului este  lipsită de interes.  Bunul în evidenţele contabile erau 
amortizate în totalitate, avea o valoarea. 
 Faţă de cererea lichidatorului doar de obligare a pârâtei la plata unei valori a bunului ca şi 
cum era în funcţiune solicită respingerea deoarece la data transferului plata s-a făcut la valoarea de 
inventar, iar bunurile erau scoase din valoarea lor uzuală. 
 Mai mult, instanţa de fond era legată de obiectul cererii solicitat de către  reclamantă. 
reclamanta a cerut valoarea de circulaţie instanţa trebuie să analizeze dacă această valoare este 
legală. Apreciază pârâta că instanţa a dat mai mult decât s-a cerut. 
 Din expertizele efectuate rezultă că valoarea acestora era … astfel că nu poate fi obligată 
pârâta la restituirea preţului pentru un bun care nu este dovedit şi justificat din punct de vedere al 
materialului probator şi al situaţiei sale fizice. 

Curtea, examinând recursul prin prisma criticilor formulate, reţine caracterul său 
nefondat pentru următoarele considerente:  

Sub un prim aspect, recurentul [...] a invocat greşita soluţionare de către instanţa de fond a 
excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, susţinând că în cauză sunt aplicabile prevederile 
art. 81 din legea nr. 85/2006, referitoare la termenul de 1 an de la data expirării datei stabilite pentru 
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întocmirea raportului prevăzut de art. 20 din lege, dar nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii 
procedurii.  

Curtea reţine că judecătorul sindic a fost învestit cu cererea practicianului în insolvenţă de 
anulare a transferului patrimonial efectuat după deschiderea procedurii insolvenţei şi obligarea la 
plata sumei reprezentând contravaloarea bunului la valoarea de circulaţie, temeiul juridic indicat 
fiind prevederile art. 46 şi 49 din Legea nr. 85/2006. 

 Dispoziţiile art. 81 din Legea nr. 85/2006, invocate de recurent în susţinerea criticilor sale de 
recurs, vizează termenul de prescripţie aplicabil acţiunilor de anulare a transferurilor frauduloase 
încheiate anterior deschiderii procedurii inoslvenţei.  

Dat fiind caracterul special al acestei norme, Curtea constată că nu poate fi extrapolat 
termenul reglementat pentru acest tip de acţiuni şi celor având ca obiect anularea transferurilor 
efectuate după deschiderea procedurii, fapt pentru care judecătorul sindic a apreciat corect că 
acţiunea formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei [...], de constatare a unei nulităţi absolute, 
poate fi formulată oricând pe durata derulării procedurii de insolvenţă asupra debitoarei ce a 
înstrăinat bunurile sale cu nerespectarea prevederilor art. 46 din lege. 

Sub un alt aspect, recurentul a criticat sentinţa atacată în ceea ce priveşte fondul cauzei, 
susţinând că a fost de bună credinţă la data achiziţionării autovehiculului aparţinând debitoarei, 
participând la licitaţia organizată de această societate comercială.  

 Referitor la aspectele invocate Curtea reţine că acestei sunt irelevante în contextul cercetării 
transferului patrimonial prin prisma dispoziţiilor art. 46 din legea nr. 85/2006, legea necondiţionând 
valabilitatea convenţiei de buna sau reaua credinţă a dobânditorului, fiind necesar a se verifica doar 
dacă respectivul transfer s-a realizat după intrarea debitoarei în procedura insolvenţei şi dacă această 
nu s-a aflat în situaţiile de excepţie reglementate de art. 49 din aceeaşi lege. 

 Potrivit prevederilor art. 46 din Legea nr. 85/2006, „în afară de cazurile prevăzute de art. 49 
sau de cele autorizate de judecătorul sindic, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor 
ulterior deschiderii procedurii sunt nule.” 

Cazurile prevăzute de art. 49 din Legea nr. 85/2006 reclamă efectuarea de către debitor a 
plăţilor către creditorii cunoscuţi, care se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii 
curente, sub supravegherea administratorului judiciar, în condiţiile în care s-a propus un plan de 
reorganizare, ori sub conducerea administratorului judiciar, dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de 
administrare. 

Pentru transferul patrimonial care a avut ca obiect semiremorca utilitară cu nr. de 
înmatriculare [...], cu încălcarea drepturilor creditorilor înscrişi în tabel nu există dovada unei 
confirmări de către administratorul judiciar, în sensul legii care stipulează existenţa unei activităţi de 
supraveghere. 

 Prin urmare, judecătorul sindic a apreciat corect că plata efectuată de debitoare către [...] 
încalcă prevederile art. 49 din Legea nr. 85/2006, fiind astfel incidentă sancţiunea prevăzută de art. 
46 din acelaşi act normativ, ceea ce a determinat constatarea nulităţii absolute a transferului 
patrimonial efectuat factura fiscală nr. 84/02.12.2009.  

 Referitor la obligarea recurentului la restituirea contravalorii bunului achiziţionat, Curtea 
constată că judecătorul sindic a făcut o corectă aplicare a principiului repunerii părţilor în situaţia 
anterioară încheierii actului nul, ca şi când acesta nu ar fi existat, în sensul reîntoarcerii în 
patrimoniul vânzătorului a contravalorii bunului pe care l-a înstrăinat.  

Deşi recurentul pârât a susţinut că bunul pe care l-a achiziţionat era amortizat din punct de 
vedere contabil Curtea reţine că această împrejurare nu poate determina reţinerea unei alte valori 
pentru repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de vânzare cumpărare, fiecare 
fiind dator a restitui ceea ce a primit, iar în cazul în care bunul nu mai există, se restituie valoarea 
acestuia de  la momentul transferului.  
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Pentru determinarea acestei valori s-a dispus efectuarea unei expertize auto care să 
stabilească preţurile de tranzacţionare pe piaţa second hand de autovehicule, suma stabilită de 
expertul judiciar fiind net superioară preţului plătit de cumpărătorul [...].  

 Pentru a respecta drepturile dobânditorului de bună credinţă, Curtea reţine că în mod just 
acesta a fost obligat de către judecătorul sindic să restituie contravaloarea bunului pe care nu-l mai 
deţine reflectată în preţul pe care l-a plătit, nu în suma determinată teoretic de expertiza efectuată în 
cauză, fapt pentru care Curtea constată că este neîntemeiată şi această critică a recurentului. 

 În raport de aceste considerente, constatând caracterul pur formal al motivelor de recurs, 
Curtea observă că nu sunt aspecte care să determine reţinerea unei alte situaţii de fapt decât cea 
avută în vedere de judecătorul sindic, fapt pentru care sentinţa recurată va fi menţinută astfel cum a 
fost formulată, prin respingerea recursului declarat în cauză ca nefondat. 

 

18. Procedura insolvenţei. Contestaţie împotriva neînregistrării creanţei în tabelul 
obligaţiilor debitoarei. 
 

Art.379 alin. 3, 4 Cod procedură civilă 
Art.1169 Cod civil 

 
Creanţele/datoriile sunt certe, potrivit art.379 alin.3 Cod pr.civilă, când existenţa lor este 

neîndoielnică, rezultând din însuşi actul de creanţă sau din alte acte, chiar neautentice, emanate de 
la debitor sau recunoscute de acesta, ştiut fiind că nu este suficient caracterul cert al unei creanţe, 
mai este necesar ca şi creanţa să fie incontestabilă şi în privinţa câtimii ei, probă ce în speţă nu a 
fost administrată. 

Creanţa este lichidă, astfel cum precizează art.379 alin.4 Cod pr.civilă, atunci când câtimea 
ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când, este determinabilă cu ajutorul actului de 
creanţă sau şi al altor acte neautentice, fie emanând de la debitor, fie recunoscute de el, fie 
opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă, chiar 
dacă prin această determinare ar fi nevoie de calcule deosebite, cu alte cuvinte, când cuantumul lor 
este determinat sau determinabil. 

A treia condiţie – exigibilitatea creanţei – rezultă din ajungerea creanţei/datoriei la 
scadenţă. 

În contextul dat, toate condiţiile impuse de textul cuprins în art.379 Cod pr.civilă referitoare 
la caracterul creanţei de a fi certă, lichidă şi exigibilă, şi care se coroborează pe deplin cu 
dispoziţiile cuprinse în art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006, sunt considerate cerinţe de fond ce sunt 
examinate de instanţă în mod cumulativ, ele neputând exista de sine stătător şi numai împreună pot 
fi de natură a determina înscrierea în tabelul creanţelor debitorului. 
 

     Decizia civilă nr. 801/02.07.2013 
        Dosar nr. 11859/118/2011/a3.1 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr. 

11859/118/a2/02.12.2011, creditoarea [...] a investit judecătorul sindic cu soluţionarea contestaţiei 
formulată împotriva măsurii dispuse de [...], în calitate de lichidator judiciar, privind neînregistrarea 
creanţei sale în tabelul obligaţiilor debitoarei [...]. 

Motivând acţiunea, contestatoarea arată că a fost notificată cu privire la deschiderea 
procedurii insolvenţei faţă de debitoarea [...] la data de 7.11.2011 (data poştei), termenul limită 
pentru înregistrarea declaraţiilor de creanţă fiind tot 7.11.2011. 
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 Lichidatorul judiciar a procedat la neînscrierea creanţei în tabelul obligaţiilor apreciind că, 
declaraţia de creanţă a fost formulată tardiv. 
 În opinia contestatoarei, măsura dispusă de către intimat este netemeinică şi nelegală, sens în 
care solicită înscrierea la masa credală a debitoarei [...] cu suma de 644.007,43 lei  reprezentând 
creanţă certă, lichidă şi exigibilă. 
 Ulterior, pentru primul termen de judecată din data de 2.02.2012, contestatoarea creditoare a 
depus la dosarul cauzei note de şedinţă prin care a arătat că îşi diminuează creanţa cu suma de 
266.283,42 lei. 
 În consecinţă, solicită înscrierea la masa credală  a debitoarei [...] cu suma de  
377.724,01 lei. 
 Prin întâmpinare [...], în calitate de lichidator judiciar a solicitat respingerea 
contestaţiei. 

În esenţă arată că, în raport de data formulării declaraţiei de creanţă (16.11.2011), data 
expedierii notificării deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitoare (03.11.2011) şi a 
recepţionării de către creditoare (07.11.2011), măsura  înlăturării creanţei ca tardiv declarată este 
întemeiată. 

Pe fond, arată că [...] s-a înscris la masa credală cu următoarele sume: 
-  197.913,78 lei reprezentând facturi neachitate la scadenţă,  
-  27.883,93 lei reprezentând penalităţi calculate până la data de 9.11.2011, 
- 418.205,71 lei reprezentând echipamente nereturnate, toate debitele fiind rezultate din 

contractele nr. 3512/2.03.2011, 3839/3.08.2011 şi 3614/16.09.2011. 
În documentaţia anexată, contrar Codului fiscal, creditoarea nu a prezentat nicio factură 

restantă pentru debit şi penalităţi. 
Totodată, parte din echipamentele închiriate au fost returnate după deschiderea procedurii, cu 

acordul lichidatorului judiciar, sens în care în perioada 10.10.2011-21.12.2011 s-au întocmit 5 avize 
de returnare. Creditoarea trebuia să emită facturi de retur. 

Ca răspuns la întâmpinarea practicianului în lichidare, creditoarea a arătat că îşi menţine 
declaraţia de creanţă pentru suma de 358.164,01 lei din care: 

- 197.913,78 lei reprezintă facturi neachitate la scadenţă, 
- 8.327,93 lei reprezintă penalităţi recalculate până la data deschiderii procedurii, respectiv 

22.09.2011, 
- 151.922,30 lei reprezintă echipamente nereturnate. 
Arată că facturile fiscale doveditoare ale debitului principal au fost înaintate odată cu 

declaraţia de creanţă, penalităţile contractuale fiind derivate din obligaţia principală de plată. 
Contrar susţinerilor intimatei potrivit cărora între părţi s-au derulat şi operaţiuni de vânzare 

cumpărare, majoritatea facturilor emise către debitoare au fost exclusiv de chirie a echipamentelor 
folosite, conform clauzelor inserate la art. 5.7 şi 5.8 din contracte. 

Contrar susţinerilor intimatei potrivit cărora avea obligaţia de a emite facturi de retur pentru 
echipamentele returnate, creditoarea subliniază că pentru echipamente s-au emis facturi de chirie, 
conform obiect contract, iar nu facturi de vânzare cumpărare pentru a fi obligată să întocmească 
facturi retur în momentul returnării de echipamente. 

În referire la confuzia  pe care intimatul o face între închiriere şi vânzare cumpărare 
echipamente, contestatoarea arată că potrivit act adiţional 6/4.04.2011 - art. 2 al.2  aplicabil numai 
contractului nr.3512/2.03.2011 placa cofrantă 3-SO21 mm devine proprietatea clientului după 5 luni 
complete de chirie plătite. 

Or, debitoarea  nu a avut 5 luni complete de chirie plătite aşa cum rezultă  din fişa analitică 
client pe perioada 1.01.2011-18.04.2012 având evidenţiate toate facturile emise de [...]  către 
debitoare şi toate  plăţile efectuate de aceasta. 
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Creditoarea contestatoare a relevat că între părţi s-au derulat relaţii comerciale prin care [...] 
s-a obligat să închirieze debitoarei bunurile specificate în avizele de livrare, în vederea folosirii de 
către aceasta din urmă în şantierele indicate. 

Debitoarea a beneficiat de folosinţa utilajelor comandate însă nu a înţeles să-şi onoreze 
obligaţiile respectiv nu a predat la expirarea termenului contractual bunurile închiriate şi nu a achitat 
chiria, termenul de plată fiind depăşit cu mult, fapt ce atrage şi răspunderea conform clauzei penale 
inserată în contract. 

Intimatul practician în lichidare a relevat că aşa cum rezultă din facturile prezentate de 
contestatoare, în conformitate cu art. 64 alin.1 din Legea 85/2006, [...] poate fi înscrisă în tabel  
numai cu suma de 91.036,02 lei  reprezentând c/valoarea a 3 facturi emise înainte de data 
deschiderii procedurii, în perioada 30.06-31.08.2011. 

Diferenţa de creanţă de 98.549,83 lei, reprezentând c/valoarea a 16 facturi emise în perioada 
30.09.2011 - 27.10.2011, după data deschiderii procedurii, nu poate fi înscrisă întrucât în cauză 
devin incidente dispoziţiile art. 64 al.6 din Legea 85/2006 

Suma de 8.327,93 lei reprezentând penalităţi de întârziere nu reprezintă o creanţă certă, 
lichidă şi exigibilă întrucât nu este însoţită de facturi de penalităţi emise pe numele debitoarei şi 
acceptate la plată, conform art. 1 din Legea 82/1991 şi  art. 2 al.2 din OMEF nr. 1850/2004, art. 155 
al.1 şi al.5 Cod fiscal. 

Pentru suma de 151.922,30 lei reprezentând echipamente nereturnate, contestatoarea refuză 
să emită factură finală de cumpărare, conform clauzei din art. 4.2.10 din contractul 3512/2.03.2011, 
depunând un act fără valoare contabilă denumit vânzare din chirie ofertă. 

Prin Sentinţa civilă nr. 515/12.02.2013, Tribunalul Constanţa admite contestaţia 
formulată de contestatoarea [...] în contradictoriu cu intimata [...] – Cabinet Individual de 
Insolvenţă, în calitate de lichidator judiciar al [...], în parte, cu consecinţa înscrierii creditorului 
[...] în tabelul creanţelor debitorului [...] cu suma de 57.748,20 lei reprezentând contravaloare 
chirie şi 8.327,93 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente calculate până la data de 
22.09.2011, la ordinea de prioritate reglementată de art. 123 pct. 7 din Legea nr. 85/2006, reţinând în 
esenţă, următoarele:     

Sub un prim aspect, se observă că măsura neînscrierii creanţei ca efect al decăderii 
creditoarei din dreptul de a formula declaraţie de creanţă este netemeinică şi nelegală întrucât [...] a 
recepţionat notificarea individuală  privind deschiderea procedurii insolvenţei la aceeaşi dată cu 
termenul stabilit pentru înregistrarea declaraţiilor de creanţă. 

Întârzierea practicianului în lichidare în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 61 al.1  în 
sarcina sa nu poate fi opusă cu succes contestatoarei în condiţiile în care deschiderea procedurii s-a 
realizat la cererea debitoarei, iar [...] a fost menţionată în lista depusă la dosar conform art. 28 din 
Legea 85/2006. 

În acest context, în  cauză devin  incidente dispoziţiile art. 76 al.1 teza I, din Legea 85/2006, 
iar creditoarea este îndreptăţită să formuleze în termenul reglementat de art. 62 alin.1 lit.b din Legea 
85/2006, cerere de înscriere la masa credală. 

Termenul prevăzut de art. 62 al.1 lit. b din Legea 85/2006 este instituit în scopul de a  da 
posibilitatea creditorilor să verifice situaţia creanţelor pe care le înregistrează faţă de debitori şi să 
formuleze cereri de înscriere la masa credală în termen optim, măsura lichidatorului de înlăturare a 
creanţei ca tardiv formulată, nu poate fi apreciată ca rezonabilă şi conformă dispoziţiilor art. 62 din 
Legea 85/2006. 

Relativ la cuantumul creanţei s –a reţinut: 
 Potrivit art.64 din Legea nr.85/2006 „Cu excepţia salariaţilor (…) toţi ceilalţi creditori ale 
căror creanţe sunt anterior datei de deschidere a procedurii vor depune cererea de admitere a 
creanţelor în termenul fixat în sentinţa de deschidere a procedurii”. 
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 Potrivit art.66 din Legea nr. 85/2006 „Toate creanţele vor fi supuse  procedurii de verificare 
prevăzute de prezenta lege, cu excepţia creanţelor constatate prin titluri executorii”. 
 Creanţa declarată de [...] trebuia  analizată de administratorul judiciar din perspectiva art.3 
pct.7 din Legea nr.85/2006 conform căruia „prin creditor se înţelege persoana fizică sau juridică ce 
deţine  un  drept de creanţă asupra averii debitorului şi care a solicitat (…) să îi fie înregistrată 
creanţa în tabel (…) şi care poate face dovada creanţei sale faţă de patrimoniul debitoarei”. 

Potrivit art. 379 al.3 din Codul de Procedură Civilă  
Creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte 

acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. 
În speţă, se reţine că izvorul creanţei invocate de creditoarea contestatoare  îl constituie 

contractele de închiriere şi/sau vânzare nr. 3512/2.03.2011, nr. 3839/3.08.2011 şi nr. 
3614/16.09.2011, încheiate în condiţiile art. 942 Cod civil. 
 Însuşirea sub semnătură a contractelor  a dat naştere unor raporturi juridice obligaţionale 
directe între părţi, ce se impun cu putere de lege conform art. 969 Cod civil şi trebuie executate cu 
bună credinţă, conform art. 970 Cod civil. 

Potrivit clauzelor inserate la art. 4.2 intitulat obligaţiile clientului: 
Clientul se obligă să închirieze sau/şi să cumpere echipamentele (...), să returneze 

echipamentele închiriate (…) la expirarea contractului (...) 
În cazul în care în maxim 14 zile de la expirarea perioadei de închiriere clientul nu 

returnează echipamentele închiriate şi nu-şi exprimă dorinţa de a le cumpăra se consideră 
cumpărător de drept. În această situaţie clientul este de acord ca proprietarul să emită factură de 
cumpărare finală în contul său, obligaţia de plată fiind scadentă la 30 de zile calendaristice (…). 

Contravaloarea chiriei lunare, condiţiile de plată şi garanţiile au fost expres reglementate prin 
art. 5 din contract. 
 În aplicare art. 64 alin.1 din Legea 85/2006 în referire la art. 969, 970 şi 1066 Cod civil, 
creditoarea contestatoare este îndreptăţită să fie înscrisă în tabelul obligaţiilor debitoarei cu 
c/valoarea facturilor emise pentru încasarea chiriei lunare până la data deschiderii procedurii 
insolvenţei şi cu penalităţile stabilite contractual calculate de asemenea până la data deschiderii 
procedurii insolvenţei. 
 Conform ultimei situaţii depuse la dosarul cauzei de către contestatoarea creditoare, [...] 
figurează debitoare cu suma de 57.748,20 lei reprezentând c/valoarea facturilor 
510126525/30.06.2011 şi 510126851/31.07.2011 emise în baza contractului 3512/2011, iar 
penalităţile aferente acestui debit sunt de 8.327,93 lei. 
 Având în vedere aceste ultime precizări ale creditoarei, efectuate ca  răspuns la  apărările 
intimatului şi la solicitările judecătorului sindic, instanţa de fond dispune înscrierea în tabel cu suma 
de 57.748,20 lei reprezentând chirie  şi cu suma de 8.327,93 lei reprezentând penalităţi calculate 
până la data deschiderii procedurii. 
 Relativ la creanţa pretinsă de 151.922,30 lei reprezentând echipamente nereturnate se 
observă: 

 Conform ultimei situaţii depuse la dosarul cauzei de către contestatoarea creditoare, aceasta 
pretinde suma de 54.669,08 lei din derularea contractului 3512/2011 şi 97.253,21 lei din derularea 
contractului 3839/2011. 

Sub un prim aspect se observă că în speţă este vorba de contracte cu executare succesivă, 
aflate în curs de derulare la data deschiderii procedurii pentru care trebuia urmată procedura 
prevăzută de art. 86 din Legea 85/2006. 

În aplicarea art. 969 şi 970 Cod civil, în referire la art. 4.2.9 din contracte, contestatoarea este 
îndreptăţită să pretindă de la debitoare, prin administrator judiciar, returnarea echipamentelor 
închiriate, legitimându-se faţă de aceasta cu  o obligaţie de a face, iar nu de a da, lichidă, pentru a 
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pretinde înscrierea în tabel cu suma de 151.922,30 lei  reprezentând c/valoare echipamente 
nereturnate. 

În aplicarea art. 969 şi 970 Cod civil, în referire la art. 4.2.10 din contracte şi art. 86 din 
Legea 85/2006, în condiţiile în care creditoarea optează pentru încasarea contravalorii 
echipamentelor considerate „cumpărate de drept” trebuie să urmeze  clauzele contractuale relative la 
emiterea facturii de cumpărare finală. 

Creanţa va fi analizată de practicianul în lichidare din perspectiva art. 64 al.6 din Legea 
85/2006. 

Pentru toate aceste considerente, întrucât [...] se legitimează ca şi creditor faţă de debitoare, 
în înţelesul dat de art. 3 pct.7 din Legea nr.85/2006, iar măsura administratorului judiciar contravine 
dispoziţiilor art. 61 al.1 şi 62 al.1 lit. b din Legea 85/2006 şi art. 969-970 Cod civil, art. 379 Cod pr. 
Civ,  instanţa de fond dispune admiterea contestaţiei, şi înscrierea creditoarei în tabelul obligaţiilor 
debitoarei cu creanţa de 57.748,20 lei reprezentând chirie  şi cu creanţa de 8.327,93 lei reprezentând 
penalităţi calculate până la data deschiderii procedurii. 

Instanţa respinge cererea de înscriere în tabel cu de 151.922,30 lei  reprezentând echipamente 
nereturnate întrucât această creanţă nu are caracter cert  lichid şi exigibil în înţelesul art. 379 Cod pr. 
civ. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs [...], criticând-o pentru nelegalitate şi 
netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 8 din Legea 85/2006 şi art.303 Cod 
pc.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
  „În mod greşit instanţa de fond a acordat numai suma de 57.748,20 lei cu titlu de chirie şi 
8.327,93 lei penalităţi calculate până la data deschiderii procedurii”, întrucât, deşi la dosar au fost 
depuse, pe parcursul soluţionării contestaţiei, mai multe tabele cuprinzând detaliat pretenţiile 
recurentei, la ultimul termen de judecată (05.02.2013), recurenta a mai depus doua tabele 
recapitulative, respectiv Situaţia facturilor neachitate scadente la data deschiderii procedurii si 
recalculare penalităţi contractuale pana la deschiderea procedurii - 22.09.2011 şi Situaţia facturilor 
neachitate nescadente la data deschiderii procedurii - 22.09.201, aceste înscrisuri nu au fost avute în 
vedere de instanţă. 

Învederează că, la termenul din 15.11.2012, au depus încă o data explicaţii cu privire la 
contestaţia formulata şi îndeosebi la facturile nescadente la data deschiderii procedurii şi care au 
devenit scadente după data de 22.09.201, facturi care, conform prevederilor art.64(4) vor fi admise 
provizoriu la masa credala şi vor fi îndreptăţite să participe la distribuiri de sume. 

Instanţa de fond a respins însă înscrierea la masa credală a sumei de 140.165, 58 lei, valoare 
detaliata pe cele trei contracte şi menţionată in tabel /situaţie 2). 

Cu privire la contravaloarea echipamentelor nereturnate, arată că instanţa de fond a respins 
cererea privind suma de 151.922,30 lei, echivalentul a 34.897,39 Euro, valoare calculată conform 
clauzei stipulate la art.5 pct.5.4.din contracte, iar administratorul judiciar refuză sa returneze 
echipamentele folosite de intimată. 

În acest sens solicită să se constate că, administratorul judiciar cunoştea faptul că, contractul 
nr.3614 - I/16.09.2011 a fost încheiat după data de 31.08.2011, când intimata debitoare a solicitat ea 
însăşi deschiderea procedurii speciale, şi cunoştea de asemenea faptul că intimata folosise 
echipamentele închiriate, fără a plati nici o chirie pentru folosinţa acestora. 

Astfel, nereturnarea acestor echipamente, proprietatea recurentei şi nici înscrierea la masa 
credală cu contravaloarea acestora, ar însemna o îmbogăţire fără just temei a intimatei debitoare, aşa 
cum este definita această noţiune prin art. 1345 - 1348 din Codul civil. 

În opinia recurentei, având în vedere că intimata debitoare refuză returnarea echipamentelor, 
proprietatea recurentei, echipamente ce au făcut obiectul unor contracte de închiriere, sunt 
îndreptăţiţi să solicite înscrierea la masa credală şi cu contravaloarea acestora, respectiv 151.922,30 
lei, creanţa având caracter cert, lichid si exigibil. 
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 Solicită admiterea recursului şi modificarea în parte a sentinţei recurate, în sensul admiterii 
înscrierii la masa credală şi a sumelor de 151.922,30 lei, echipamente nereturnate încă şi admiterea 
provizoriu la masa credală în temeiul art.64 alin.4 şi alin.5 din legea specială a sumei de 140.165,88 
lei. 
 Prin întâmpinare [...] – LICHIDATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI [...]  a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat.   

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în 
esenţă: 

Recurenta creditoare [...] în contradictoriu cu intimata debitoare [...] – LICHIDATOR 
JUDICIAR AL DEBITOAREI [...], a investit judecătorul sindic cu soluţionarea contestaţiei 
formulată împotriva măsurii dispuse de [...], în calitate de lichidator judiciar, privind neînregistrarea 
creanţei sale în tabelul obligaţiilor debitoarei [...]. 
 Prin Sentinţa civilă nr. 515/12.02.2013, Tribunalul Constanţa admite în parte contestaţia 
formulată de contestatoarea [...] în contradictoriu cu intimata [...] – Cabinet Individual de 
Insolvenţă, în calitate de lichidator judiciar al [...], cu consecinţa înscrierii creditorului [...] în 
tabelul creanţelor debitorului [...] cu suma de 57.748,20 lei reprezentând contravaloare chirie şi 
8.327,93 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente calculate până la data de 22.09.2011, la 
ordinea de prioritate reglementată de art. 123 pct. 7 din Legea nr. 85/2006, cu motivaţia sus expusă, 
acestea fiind condiţiile în care, a fost abordată calea de atac a recursului, de către recurenta 
creditoare [...], criticând hotărârea pronunţată de instanţa de fond pentru considerentele relevate. 

Creditoarea [...] şi-a declarat creanţa ce face obiectul contestaţiei, în sumă totală de 
644.007,43 lei RON,  după cum urmează:  

-  197.913,78 lei reprezentând facturi neachitate la scadenţă,  
- 27.883,93 lei reprezentând penalităţi calculate până la data de 9.11.2011, 
- 418.205,71 lei reprezentând echipamente nereturnate, toate debitele fiind rezultate din 

contractele nr. 3512/2.03.2011, 3839/3.08.2011 şi 3614/16.09.2011. 
Ulterior, pentru primul termen de judecată din data de 02.02.2012, contestatoarea creditoare 

a depus la dosarul cauzei note de şedinţă prin care a arătat că îşi diminuează creanţa cu suma de 
266.283,42 lei, în consecinţă solicitând înscrierea la masa credală  a debitoarei [...] cu suma de  
377.724,01 lei. 

Ca răspuns la întâmpinarea practicianului în lichidare, creditoarea a arătat că îşi menţine 
declaraţia de creanţă pentru suma de 358.164,01 lei din care: 

- 197.913,78 lei reprezintă facturi neachitate la scadenţă, 
- 8.327,93 lei reprezintă penalităţi recalculate până la data deschiderii procedurii, respectiv 

22.09.2011, 
- 151.922,30 lei reprezintă echipamente nereturnate. 
Curtea reţine că, prin cererea modificatoare, creditoarea şi-a declarat creanţa ce face 

obiectul contestaţiei, solicitând înscrierea [...] în tabelul creditorilor debitoarei  cu suma totală de 
358.164,01 lei RON, din care face parte şi suma de 140.165,88 lei, reprezentând facturi nescadente 
la data deschiderii procedurii şi suma de 151.922,30 lei, reprezentând contravaloarea echipamentelor 
nereturnate. 

Tribunalul Constanţa a admis în parte contestaţia formulată de creditoare, dispunând 
înscrierea creditorului [...] în tabelul creanţelor debitorului [...] cu suma de 57.748,20 lei 
reprezentând contravaloare chirie şi 8.327,93 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente 
calculate până la data de 22.09.2011. 

Creditoarea [...] a atacat soluţia instanţei de fond, solicitând admiterea înscrierii la masa 
credală şi a sumelor de 140.165,88 lei, reprezentând facturi nescadente la data deschiderii procedurii 
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şi 151.922,30 lei, reprezentând contravaloarea echipamentelor nereturnate, fără însă a afirma temeiul 
creanţei, izvorul acesteia şi orice alte date care să justifice cererea privind restituirea acestor prestaţii 
de către debitoare. 

Faţă de situaţia de fapt sus-expusă, Curtea reţine că, în speţă, nu au fost produse dovezi în 
sensul art.1169 Cod civil, din care să rezulte existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile, aşa 
după cum legal şi temeinic a apreciat şi instanţa de fond. 

Pentru a aprecia de această manieră, instanţa de control are în vedere următoarele aspecte: 
Creanţele/datoriile sunt certe, potrivit art.379 alin.3 Cod pr.civilă, când existenţa lor este 

neîndoielnică, rezultând din însuşi actul de creanţă sau din alte acte, chiar neautentice, emanate de la 
debitor sau recunoscute de acesta, ştiut fiind că, caracterul cert al unei creanţe nu este suficient, 
mai este necesar ca creanţa să fie incontestabilă şi în privinţa câtimii ei, probă ce în speţă nu a fost 
administrată. 

Creanţa este lichidă, astfel cum precizează art.379 alin.4 Cod pr.civilă, atunci când 
câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când, este determinabilă cu ajutorul 
actului de creanţă sau şi al altor acte neautentice, fie emanând de la debitor, fie recunoscute de el, fie 
opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă, chiar dacă 
prin această determinare ar fi nevoie de calcule deosebite, cu alte cuvinte, când cuantumul lor este 
determinat sau determinabil. 

A treia condiţie – exigibilitatea creanţei – rezultă din ajungerea creanţei/datoriei la scadenţă. 
În contextul dat, Curtea reţine că toate condiţiile impuse de textul cuprins în art.379 Cod 

pr.civilă referitoare la caracterul creanţei de a fi certă, lichidă şi exigibilă, şi care se coroborează 
pe deplin cu dispoziţiile cuprinse în art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006, sunt considerate cerinţe de 
fond ce sunt examinate de instanţă în mod cumulativ, ele neputând exista de sine stătător şi 
numai împreună pot fi de natură a determina înscrierea în tabelul creanţelor debitorului. 

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 respinge recursul, ca 
nefondat. 

 

19. Validare poprire asupra terţului poprit. Existenţa raportului de creanţă dintre 
creditorul urmăritor şi debitorul urmărit. Recuperarea debitelor de la proprietarii ce nu 
plătesc cotele de contribuţii. 
 

Art. 379 alin. 1-4 Cod procedură civilă  
Art. 452 – 461 Cod procedură civilă 

Art. 50 din Legea nr. 230/2007 
 
Problema de drept examinată de instanţe a avut ca temei de drept poprirea, ca formă a 

executării silite indirecte, prin care se valorifică sume de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri 
mobile incorporale, urmăribile, datorate debitorului urmărit de către o terţă persoană, creditorul 
subrogându-se în mod condiţionat şi provizoriu în drepturile acestuia din urmă. 

În aceste condiţii, pornind la împrejurarea că poprirea poate fi folosită nu numai în cazul in 
care debitorul este o persoană fizică, ci şi in cazul in care acesta are calitate de persoană juridică, 
vocaţia de a deveni parte într-un raport juridic de poprire are un caracter general, căci nimeni nu 
se poate sustrage, în principiu, de la această procedură. 

Pe de altă parte, poprirea se realizează prin intermediul unei proceduri ce conferă supleţe şi 
rapiditate în recuperarea creditului, însă, una specifică şi care se găseşte reglementată in conţinutul 
dispoziţiilor cuprinse în art. 452 – art. 461 Cod pr civ.  
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În conţinutul Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor 
de proprietari, legiuitorul a stipulat imperativ aspecte referitoare la modalitatea în care se pot 
recupera debitele de la proprietarii ce se fac vinovaţi de neplata cotelor de contribuţie (art. 50).    
 Simpla stabilire a existenţei debitului, în cadrul soluţionării cererii de validare a popririi, pe 
baza listelor de plată afişate de asociaţie, nu poate conduce la concluzia existenţei raportului 
juridic obligaţional, între părţi, astfel încât creanţa să fie considerată determinată, determinabilă, 
certă, lichidă şi exigibilă, aceasta cu atât mai mult cu cât cuantumul sumelor nu au fost recunoscute 
de terţul poprit [...], în legătură cu ele existând contradicţii ce rezultă din chiar conţinutul hotărârii 
recurate, în care se precizează că: „întrucât debitul trebuie interpretat in favoarea celui ce se 
obligă, Tribunalul consideră că se impune modificarea hotărârii atacate…” . 
 

     Decizia civilă nr. 802/02.07.2013 
        Dosar nr. 5821/327/2010* 

 
Prin acţiunea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub numărul 5821/327/10.08.2010, 

creditoarea [...] a solicitat validarea popririi asupra terţului poprit [...], până la concurenţa sumei de 
5.553 lei, datorată de către debitoarea ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...]. 
 Motivând acţiunea, creditoarea a învederat în esenţă că este titulara unui titlu executoriu 
împotriva debitoarei, constând în Sentinţa civilă nr. 2018/08.11.2007 pronunţată de Tribunalul 
Tulcea în dosarul nr. 1007/88/2007, cu privire la suma de totală de 149.348,25 lei, reprezentând 
contravaloare servicii apă canal, majorări de întârziere şi cheltuieli de judecată. 
 A mai învederat creditoarea că sentinţa a fost pusă în executare prin B.E.J. [...], unde s-a 
format dosarul de executare silită nr. 29/2008, somaţia fiind comunicată debitoarei la data de 
13.02.2008, în baza art. 387 Cod procedură civilă şi următoarele. 
 Deoarece debitoarea nu a plătit suma datorată, arată reclamanta că s-a procedat la înfiinţarea 
popririi la data de 28.04.2010, în baza dispoziţiilor art. 452 Cod procedură civilă, fiind comunicată 
către terţul poprit la data de 03.05.2010. 

Prin Sentinţa civilă nr. 2315/27 iunie 2011, Judecătoria Tulcea admite cererea formulată 
de creditoarea [...], dispunând validarea popririi asupra terţului poprit, până la concurenţa 
sumei de 5553 lei şi obligarea terţului poprit la plata către creditoare, în limita acestei creanţe, 
a sumei datorată debitoarei, terţul poprit fiind  obligat şi  la plata sumei de 626,3 lei, cu titlu de  
cheltuieli de judecată (10 lei taxă timbru judiciar, 616 lei onorariu expert şi 0,3 lei timbru judiciar).  
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în esenţă, următoarele: 
 Creditoarea [...] este titulara unui titlu executoriu împotriva debitoarei, constând în Sentinţa 
civilă nr. 2018/08.11.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 1007/88/2007, cu privire 
la suma de totală de 149.348,25 lei, reprezentând contravaloare servicii apă canal, majorări de 
întârziere şi cheltuieli de judecată, hotărârea judecătorească fiind pusă în executare prin B.E.J. [...], 
unde s-a format dosarul de executare silită 29/2008, somaţia fiind comunicată debitoarei la data de 
13.02.2000, în baza art. 387 Cod procedură civilă şi următoarele. 
 Deoarece debitoarea nu a plătit suma datorată în termenul prevăzut în somaţie, poprirea a 
fost înfiinţată la data de 28.04.2010, în baza dispoziţiilor art. 452 Cod procedură civilă, fiind 
comunicată către terţul poprit la data de 03.05.2010. 
 În drept, instanţa de fond a reţinut că, pentru a fi aplicabile prevederile acestui articol, se 
impunea a fi probată existenţa a două raporturi juridice cu caracter obligaţional: unul între creditor şi 
debitoare şi altul între terţul poprit şi debitoare. 
 Prin înfiinţarea popririi, se naşte un al treilea raport juridic, între creditorul popritor din 
primul raport juridic şi terţul poprit, având ca obiect sumele de bani datorate debitorului de către 
terţul poprit. 
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Apărarea terţului poprit în sensul că validarea popririi trebuie să vizeze doar perioada 
09.10.2006 – 31.03.2007, întrucât titlul executoriu al creditoarei viza sumele de bani datorate de 
debitoare doar pentru această perioadă, nu erau  întemeiate, apreciază instanţa de fond, deoarece, în 
procedura validării popririi nu interesează din ce perioadă a rezultat debitul terţului poprit, ci doar 
existenţa unui debit al terţului  poprit către debitoare, acesta fiind motivul pentru care, creditoarea nu 
a putut preciza la momentul introducerii cererii, perioada de timp din care rezultă suma pentru care 
se solicită validarea popririi, doar debitoarea putând furniza astfel de informaţii. 
 În raport de cele două legături juridice ce sunt de esenţa popririi – între creditor şi debitor, pe 
de o parte, debitor şi terţul poprit, pe de altă parte – apreciază instanţa de fond,  a  se putea vorbi 
despre existenţa a două creanţe, una dintre ele fiind cauza popririi, iar cealaltă obiectul urmărit, 
care nu pot fi confundate. 

În atare situaţie, arată instanţa de fond că, la fel ca orice mijloc procedural de realizare a unui 
drept pe cale de executare silită, poprirea presupune existenţa unui titlu executoriu, în baza căruia să 
se pornească executarea silită, primul act de executare fiind înfiinţarea popririi, prin adresa 
executorului judecătoresc de indisponibilizare a sumelor datorate de către terţ, debitorului urmărit. 
 Caracterul cert şi lichid al creanţei este definit în art. 379 alin. 3 şi 4 Cod procedură civilă.  

În concordanţă cu art. 379 alin. 3  Cod proc. civilă, creanţa certă este aceea a cărei existenţă 
rezultă din însuşi actul de creanţă, sau din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau 
recunoscute de către dânsul. 

Potrivit art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, creanţa este lichidă atunci când câtimea ei 
este determinată prin însuşi actul de creanţă, sau este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă. 
 Pentru dovedirea celui de al doilea raport juridic, existent între debitoare şi terţul poprit, 
instanţa a încuviinţat proba cu expertiză contabilă, prin care s-a concluzionat că, în conformitate cu 
înscrisurile din evidenţa contabilă a debitoarei, terţul poprit avea la data înfiinţării popririi o datorie 
de 6122,14 lei către asociaţia de proprietari. 
 Ca urmare a admiterii obiecţiunilor formulate, expertul a recalculat suma datorată de terţ, 
stabilind că acesta datora suma de 5.599,06 lei, având în vedere şi plăţile efectuate de terţul poprit 
ulterior înfiinţării popririi. 
 Împotriva acestei sentinţe civile a declarat apel terţul poprit [...], criticând-o ca 
netemeinică şi nelegală, cu următoarea motivaţie,  în esenţă: 
 „În mod greşit instanţa de fond a admis cererea formulată de creditoare”, deoarece 
debitoarea, respectiv ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...] nu are împotriva sa vreun titlu, cum ar 
fi o hotărâre judecătorească prin care să se stabilească existenţa vreunui raport juridic de obligaţie 
între aceasta şi recurent. 
 S-a arătat că, listele de plată afişate de asociaţia de proprietari nu constituie titlu executoriu, 
nu echivalează cu o sentinţă judecătorească prin care să se constate o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă şi, dacă  lucrurile ar sta aşa, nu s-ar mai putea explica existenţa reglementării dispoziţiilor 
art. 50 din Legea nr. 230/2007, fapt pentru care, nu se putea admite cererea de validare a popririi în 
lipsa calităţii procesuale de terţ poprit al recurentului. 
 Motivarea instanţei de fond, în sensul că „pentru dovedirea celui de-al doilea raport juridic, 
existent între debitoare şi terţul popriri, instanţa a încuviinţat proba cu expertiza contabilă, prin 
care a concluzionat că, în conformitate cu înscrisurile din evidenţa contabilă a debitoarei, terţul 
poprit avea la data înfiinţării popririi o datorie de 6.122,14 lei către asociaţia de proprietari (fila 
118)”,  este străină de natura cauzei, susţine apelanta, deoarece în domeniul reglementării art. 50 
din Legea nr. 230/2007 este necesar a se proba de către creditorul popritor (şi nu din oficiu de către 
instanţă), încă de la înfiinţarea popririi, faptul că, debitorul poprit, respectiv asociaţia de proprietari 
are împotriva proprietarului care nu şi-a plătit cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei (apă, 
canal) o sentinţă judecătorească de obligare a acestuia la plata unor astfel de cheltuieli. 
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 Cum legea specială prevede o astfel de cale de urmat, în cazul existenţei unei cereri de 
înfiinţare şi validare a popririi, acţiunea în pretenţii întemeiată pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 
230/2007, trebuia să fie deja soluţionată. 
 Simpla stabilire a existenţei debitului, în cadrul soluţionării cererii de validare a popririi, pe 
baza listelor de plată afişate de asociaţie, nu poate conduce la concluzia existenţei raportului juridic 
obligaţional, cert, lichid şi exigibil, aceste liste de plată neavând caracter de titlu executoriu. 
 In altă ordine de idei, s-a arătat de către terţul poprit apelant că, acesta nu recunoaşte debitul 
restant de 2.934,73 lei pentru perioada anterioară lunii octombrie 2008, că a contestat lista de plată, 
susţinând că, restanţa care o avea de plătit era de numai 1.205,91 lei, pretinzând totodată că a achitat 
asociaţiei atât debitul restant, cât şi penalităţile aferente, nemaiavând nici o datorie. 
 Referitor la lista de plată din luna octombrie 2008, apelantul a susţinut că aceasta a fost 
întocmită pe baza unor date eronate de către fosta preşedinte a Asociaţiei de Proprietari [...] Tulcea – 
[...] – care a şi refăcut calculul corect, stabilind că, în luna octombrie 2008 avea de plată o sumă de 
1205,91 lei, sumă pe care a achitat-o integral aşa cum a menţionat mai sus. 
 A mai făcut cunoscut instanţei de fond faptul că, în legătură cu realitatea şi legalitatea 
conţinutului acestei liste de plată, pe rolul I.P.J. Tulcea şi al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Tulcea, se efectuează cercetări penale în care este implicată inclusiv fosta preşedintă [...], solicitând 
chiar suspendarea judecăţii în baza dispoziţiilor art. 244 pct. 1 Cod proc. civ.  
 „Instanţa de judecată nu şi-a exercitat însă rolul activ”, în sensul de a se adresa acestor 
organe, în legătură cu aspectele relatate pentru a se putea pronunţa în cunoştinţă de cauză în privinţa 
cererii de suspendare. 
 Apelul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Tulcea la 19 august 2011 sub nr. 
5821/327/2010. 
 Prin Încheierea de şedinţă din 24 mai 2012 a Tribunalului Tulcea, s-a dispus, în temeiul 
art. 244 alin. 1 pct. 2 Cod proc. civ., suspendarea judecării apelului civil declarat de terţul poprit 
[...] împotriva Sentinţei civile nr. 2315/27.06.2011 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. 
5821/327/2010, având ca obiect validare poprire, în contradictoriu cu intimaţii [...] Tulcea şi 
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...] – TULCEA. 
 Pentru aceasta, instanţa a avut în vedere faptul că, în dosarul cu nr. 4145/P/2008, a fost 
dispusă începerea urmăririi penale prin rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea din data 
de 28.05.2009, faţă de numita [...], sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz de încredere şi 
neglijenţă în serviciu, fapte prevăzute de art. 213 şi art. 249 Cod penal, fiind îndeplinite condiţiile 
art. 244 alin. 1 pct. 2 Cod proc. civ. 
 Împotriva acestei încheieri a declarat recurs creditoarea [...] 
 In motivare, s-a arătat că, nu are nicio legătură expertiza efectuată în dosarul penal şi care se 
referă la fraudele comise de fostul administrator al Asociaţiei de Proprietari [...], cu litigiul din cauza 
de faţă. 
 La prima instanţă, în acest dosar a fost administrată o probă cu expertiză contabilă unde a 
fost stabilit în urma soluţionării şi obiecţiunilor cu titlu de certitudine, debitul datorat de apelant 
Asociaţiei de Proprietari [...], sumă care a fost poprită şi pentru care prima instanţă a dispus 
validarea popririi. 
          Astfel, în raportul de expertiză efectuat la prima instanţă, s-a stabilit că, suma datorată de 
apelant era în cuantum de 5553 lei, pentru perioada noiembrie 2008 – mai 2010 iar lista contestată 
de apelant se referă la luna octombrie 2008, care excede perioadei pentru care a fost stabilit debitul. 
 De altfel, expertul care a efectuat lucrarea la fond a stabilit că, lista lunii octombrie 2008, 
precum şi plăţile  efectuate de apelant, au fost scăzute din obligaţiile stabilite – fila 1 a răspunsului la 
obiecţiuni alin. 7. 
 Prin Decizia civilă nr. 1175 din 15.10.2012 Curtea de Apel Constanţa admite recursul 
declarat de [...] Tulcea, cu consecinţa modificării în tot a hotărârii atacate, în sensul respingerii 
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cererii de suspendare ca nefondată, dispunându-se trimiterea cauzei aceleaşi instanţe pentru 
continuarea judecăţii. 
 Primind cauza pentru continuarea judecăţii, Tribunalul  Tulcea, a procedat la reînregistrarea 
acesteia, sub nr. 3821/327/2010*  la data de 31 octombrie 2012, intimata debitoare ASOCIAŢIA 
DE PROPRIETARI [...]  a depunând la dosar, înscrisuri şi susţinând că apelantul [...] se sustrage 
cu rea-credinţă de la plata datoriilor şi refuză să participe la mediere, pentru rezolvarea situaţiei, 
eventual prin eşalonarea debitului restant. 
 La termenul de judecata din 22.11.2012, apelantul terţ poprit [...], prin apărător ales, a 
solicitat să se admită efectuarea unui supliment de expertiză contabilă, prin care să se stabilească 
dacă, debitele datorate de el şi evidenţiate în lista de plată din octombrie 2008, întocmită de 
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...] – TULCEA, sunt real datorate, urmând a fi avute în vedere 
recunoaşterea numitei [...] potrivit cărora, la sfârşitul lunii octombrie 2008, apelantul datora în 
realitate suma de 1205,91 lei şi nu cât s-a înscris eronat în lista de plată, urmând a fi avute în vedere 
şi actele depuse de apelant, cu privire la plăţile făcute la sfârşitul lunii octombrie 2008, acte depuse 
în apel. 
 Prin suplimentul la raportul de expertiză contabilă s-a procedat la recalcularea debitului 
datorat de terţul poprit [...] prin diminuarea soldurilor, cu suma de 1.723,82 lei, luându-se în 
considerare plăţile făcute în perioada anterioară datei de 31.10.2008, în sumă de 1.750 lei care, nu a 
fost înregistrată de fosta contabilă. 
 Prin recalculare, au fost modificate aşadar soldurile finale, subliniindu-se faptul că datele din 
evidenţa contabilă a ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI [...] înregistrate după preluarea gestiunii, 
respectiv din decembrie 2008, corespund cu realitatea, stabilindu-se  că,  la 31.10.2008, soldul 
apelantului [...] era de 1.205,91 lei, iar la momentul înfiinţării popririi, acesta datora asociaţiei de 
proprietari, suma de 4.625,24 lei. 
 Atât intimata creditoare [...] Tulcea cât şi ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...] au solicitat 
respingerea apelului formulat de [...]. 
 Prin Decizia civilă nr. 9/30.01.2013, Tribunalul Tulcea admite apelul civil formulat de 
către apelantul-terţ poprit [...], ca fondat, cu consecinţa schimbării în parte a sentinţei civilă 
atacată, în sensul că, se dispune validarea popririi înfiinţate asupra terţului poprit [...], până la 
concurenţa sumei de 4625,24 lei,  terţul poprit fiind obligat să plătească creditoarei [...] Tulcea, 
în limita acestei creanţe, suma datorată debitoarei ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...], 
păstrându-se celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate ca temeinice şi legale, iar în baza 274 Cod 
pr. civilă, s-a dispus obligarea  creditoarei-intimate [...] Tulcea să plătească terţului poprit-apelant 
suma de 150 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, reţinându-se  în esenţă, următoarele:     

Raportul juridic dedus judecăţii este reglementat de dispoziţiile art. 460 alin. 2 Cod proc. 
civ., conform cărora este necesar să se stabilească dacă terţul poprit datorează sume de bani 
debitoarei ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...] şi cât anume. 
 Pentru aceasta, reţine instanţa de apel că, nu se putea face abstracţie de situaţia existentă în 
contabilitatea debitoarei, rezultând că, documentele din perioada înainte de 31 octombrie 2008, au 
fost sustrase de la sediul asociaţiei de către fostul administrator, care a refuzat să predea până în 
prezent, aceste documente. 
 Expertiza efectuată de prima instanţă a avut în vedere un sold de 2.929,73 lei în octombrie 
2008, însă, reţine instanţa că debitorul a contestat acest sold, susţinând că, în realitate, restanţa a fost 
de numai 1.205,9 lei, precum şi faptul că,  prin  expertiză contabilă, nu poate fi prezentată o situaţie 
cu sumele încasate pe proprietari (apartamente) în parte, de fostul administrator, întrucât nu exista 
organizată şi condusă o evidenţă, în care să fie consemnate cuantumul sumei datorate, pe fiecare 
lună, conform listelor de plată. 
 Datele din evidenţa contabilă a ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI [...], înregistrate după 
preluarea gestiunii asociaţiei (respectiv din decembrie 2008) corespund cu realitatea, reţine instanţa, 
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atât timp cât, apelantul a prezentat în susţinerea contestaţiei sale, xerocopia unui calcul efectuat de 
fostul administrator al ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI [...], [...], prin care, stabileşte ca debit 
suma de 1205,91 lei şi plăţile efectuate înainte de 31.10.2008 în sumă totală de 1.750 lei. 
 Se mai arată că aceste documente nu au fost evidenţiate în contabilitatea asociaţiei de 
proprietari de către actuala conducere care a pretins că în fişa apartamentului şi în lista de plată din 
octombrie 2008, nu este evidenţiată suma încasată de la proprietar (de 1.750 lei) iar xerocopia 
calculului întocmit de [...] nu are valabilitate de document justificativ, conform Legii nr. 82/1999 şi 
nu poate fi operată în contabilitate. 
 Pentru a se putea stabili un raport juridic obligaţional între creditor şi terţul poprit, creditorul 
trebuie să dovedească, la momentul validării popririi, faptul că, terţul poprit datorează anumite sume 
de bani debitorului, împrejurarea de fapt urmare căreia instanţa de apel a reţinut că creditorul a reuşit 
să facă această dovadă, de unde rezultă fără echivoc faptul că terţul poprit are datorii la asociaţie şi 
nu colaborează corespunzător cu conducerea asociaţiei. 
 Cu privire la suma exactă datorată de terţul poprit, tribunalul a apreciat că există un dubiu, 
neputându-se stabili cu certitudine dacă [...] datora la data înfiinţării popririi suma de 5.553 lei 
(plecând de la un sold de 2.292,13 lei în octombrie 2008) sau de 4.625,24 lei (plecând de la un sold 
de 1205,91 în luna octombrie 2008). 
 Întrucât dubiul trebuie interpretat în favoarea celui ce se obligă, tribunalul a considerat că se 
impune modificarea hotărârii atacate în sensul validării popririi până la concurenţa sumei de 
4.625,24 lei, fără a fi avute în vedere sumele plătite de [...] debitoarei ulterior înfiinţării popririi (mai 
2010), aceasta întrucât, din momentul înfiinţării popririi a fost instituită, conform art. 454 alin. 2 
Cod proc. civ., obligaţia terţului de a plăti creditorului şi implicit, interdicţia de a plăti debitorului, 
suma datorată până la data înfiinţării popririi. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs creditoarea [...], terţul poprit [...] şi 
debitoarea ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...], criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, 
cu indicarea temeiurilor de drept prevăzute de art. 304 pct. 8 şi pct. 9  Cod pr. civilă şi cu 
următoarea motivaţie în esenţă: . 

Recurenta creditoare [...]   
„Instanţa de apel nu a respectat principiul continuităţii completului iniţial investit„, 

nerespectând, astfel, Decizia Civilă nr. 1175/15.10.2012, prin care s-a casat încheierea de 
suspendare a judecăţii şi s-a dispus trimiterea cauzei la instanţa de apel pentru continuarea judecăţii 
şi nu spre rejudecare, fapt ce impunea continuarea judecăţii în dosarul nr. 5821/327/2010 şi nu 
formarea unui alt dosar cu nr. 5821/327/2010*, în care a fost schimbat completul iniţial investit, în 
mod nejustificat. 

În opinia recurentei, acest motiv singur justifică casarea cu trimitere spre rejudecare în 
vederea judecării apelului de către completul iniţial investit în temeiul art. 304 punctele 1 şi 2 din 
Codul de Procedură Civilă. 

„Instanţa de apel nu a respectat îndrumările date de instanţa de casare, prin Decizia nr. 
1175/15.10.2012, în care s-a statuat în esenţă că perioada cuprinsă în dosarul penal  de intimat 
nu are legătură cu prezenta cauză.” 

Astfel, cu încălcarea acestei îndrumări dată de instanţa superioară, s-a dispus în apel, 
suplimentul la raportul de expertiză, pentru a lua în considerare o perioadă diferită faţă de cea avută 
în vedere la instanţa de fond, modificându-se în mod nelegal cadrul procesual stabilit la prima 
instanţa, prin raportul de expertiză şi răspunsul la obiecţiuni aflate la dosarul de fond. 

Arată recurenta că toate aceste chestiuni au fost invocate pentru prima dată în apel, fapt ce 
depăşeşte caracterul devolutiv al apelului, întrucât în apel nu pot fi invocate aspecte noi care nu au 
fost puse în discuţie la prima instanţă, deoarece aceasta ar echivala cu o depăşire a cadrului 
procesual care se stabileşte la prima instanţă şi nu în căile de atac.  
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Cu privire la cheltuielile judiciare acordate intimatului [...] de instanţa de apel, precizează că 
acesta nu face dovada culpei procesuale a [...], dimpotrivă, culpa procesuală pentru neachitarea 
debitului îi revine intimatului terţ poprit, care nu a achitat sumele datorate. 

Cu privire la fondul cauzei, precizează că toate plăţile efectuate de terţul poprit au fost 
către debitoarea poprită, fapt ce reprezintă o încălcare a legii, mai precis a dispoziţiilor art. 454 alin. 
2 din Cod pr. civilă, în sensul că terţul poprit a eliberat debitoarei poprite parte din suma poprită, 
plăţi care nu sunt opozabile recurentei, iar acţiunea este cea prevăzută de art. 460 alin. 1 teza 2 din 
Cod pr. civ. respectiv validarea acestei popriri, astfel cum a fost ea înfiinţată de executorul 
judecătoresc. 

Solicită admiterea recursului şi, în principal, casarea deciziei recurate, cu trimiterea cauzei 
spre rejudecare la instanţa de apel, pentru a fi rejudecată de completul iniţial investit şi competent să 
soluţioneze cauza, iar în subsidiar, rejudecând apelul formulat de [...], solicită respingerea apelului. 

Recurentul terţ poprit [...]  
 „Instanţele de fond nu s-au pronunţat cu privire la inadmisibilitatea cererii de validare a 

popririi, în lipsa calităţii procesuale de terţ poprit a recurentului [...].”, întrucât specificul popririi 
este determinat de caracterul triunghiular al acestei operaţiuni juridice procesuale care, în principiu, 
presupune participarea indispensabilă a trei părţi: creditorul popritor (urmăritor); debitorul poprit 
(urmărit); terţul poprit, între aceste trei subiecte de drept, stabilindu-se tot atâtea raporturi juridice.  

Se arată că, în temeiul validării popririi, se naşte şi un al treilea raport juridic între creditor şi 
terţul poprit, ce ia naştere în cadrul procedurii de urmărire silită.  

Existenţa, de regulă, a celor trei părţi, implică obligaţia procesuală a creditorului popritor, ca 
titular al titlului executoriu deci, în poziţie de reclamant în cererea de validare a popririi, de a 
justifica în cerere, calitatea sa procesuală activă, cât si calităţile procesuale pasive ale debitorului 
poprit şi terţului poprit, sub sancţiunea respingerii popririi ca fiind făcută, după caz, în lipsa calităţii 
procesuale a popritorului, sau îndreptată greşit împotriva unui debitor etc. 

În speţă, susţine recurentul că nu s-a demonstrat existenţa vreunui raport juridic obligaţional 
între debitorul urmărit - ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI „[...]" TULCEA şi „terţul poprit" 
recurentul [...], un astfel de raport trebuind să rezulte dintr-o hotărâre judecătorească, prin care să se 
stabilească că terţul poprit are vreo obligaţie de plată către debitorul urmărit. 

Apreciază recurentul că, în lipsa calităţii procesuale de terţ poprit a apelantului [...], cererea 
de validare a popririi este inadmisibilă. 

„Titlului executoriu - Sentinţa civilă nr.2018/08.11.2007, pronunţată de Tribunalul Tulcea în 
dosarul nr. 1007/88/2007, i s-a dat putere ultraactivă datei de 31.03.2007, respectiv şi perioadei 
anului 2008, adică şi creanţei pe care debitoarea ASOCIAŢIA PROPRIETARI [...] ar fi trebuit să o 
aiba împotriva recurentului, în baza dispoziţiilor art. 50 alin. 1 din Legea 230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, ulterior pronunţării Sentinţei 
civile nr.2018 /08.11.2007” 

Precizează recurentul că, pentru a se stabili dacă plăţile efectuate de recurentul terţ poprit [...] 
în perioada anterioară lunii noiembrie 2008, nu vizează perioada 09.10.2006 - 31.03.2007, atât 
expertul, cât şi asociaţia de proprietari, trebuiau să stabilească retroactiv lunii octombrie 2008, cât 
anume era costul cheltuielilor apă rece – canal, datorat la asociaţie, pe baza consumului rezultat din 
tabelele cu metri cubi  apă rece, consumaţi în anul 2007 şi 2008, depuse la dosarul cauzei de 
recurent. 

În opinia recurentului, este total eronată susţinerea instanţei de apel potrivit cu care ,,în 
procedura validării popririi nu interesează din ce perioadă a rezultat debitul terţului poprit, ci doar 
existenţa unui debit al terţului poprit către debitoare", atât timp cât poprirea este o formă de 
executare silită şi, ca orice executare silită, trebuie să se efectueze, numai în temeiul unei hotărâri 
judecătoreşti, ori a unui alt înscris, care, potrivit legii, constituie titlu executoriu, simpla stabilire a 
existenţei debitului în cadrul soluţionării cererii de validare a popririi, pe baza listelor de plată 
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afişate de asociaţie, neputând conduce la concluzia existenţei raportului juridic obligaţional, cert, 
lichid şi exigibil, aceste liste de plată, neavând caracter de titlu executoriu. 
 „Suplimentul la raportul de expertiză contabilă, întocmit în faza de apel, suferă de 
neajunsul modalităţii incorecte de calcul a debitului real şi a penalităţilor datorate de recurent.”, 
întrucât, pentru a se stabili dacă plăţile efectuate de recurentul terţ poprit [...], în perioada anterioară 
lunii noiembrie 2008, nu vizează perioada 09.10.2006-31.03.2007, atât expertul, cât şi asociaţia de 
proprietari, trebuiau să stabilească retroactiv lunii octombrie 2008, cât anume era costul cheltuielilor 
apă rece – canal, datorat la asociaţie pe baza consumului rezultat din tabelele cu m.c, apă rece, 
consumaţi în anul 2007 şi 2008, depuse la dosarul cauzei de recurent. 
 În opinia recurentului, o astfel de operaţiune era absolut necesară, deoarece din punct de 
vedere legal, se constată dacă poprirea înfiinţată de [...] Tulcea, se referă exclusiv la perioada 
09.10.2006 - 31.03.2007, cum ar fi corect şi nu la o perioadă ulterioară datei de 31.03.2007. 

Apreciază totodată recurentul că, soluţia validării popririi, până la concurenţa sumei de 
4.625,24 lei, plecând de la un sold de 1205.91 lei, în luna oct.2008, este nelegală deoarece, se poate 
stabili cu certitudine dacă înfiinţarea popririi comunicate la data de 03.05.2010 către recurentul [...],  
se referă la vreun debit datorat aferent perioadei 09.10.2006 - 31.03.2007, sau ulterior acestui 
moment, pe baza consumului rezultat din tabelele cu m.c. apă rece, consumaţi în anul 2007 şi 2008, 
depuse la dosarul cauzei de acesta. 

Suma de 811 lei achitată în perioada nov.2008 - mai 2010, precum şi suma de 2550 lei, 
achitată în perioada iunie 2010-30 nov.2012, sunt deja virate de  ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI 
[...], către [...], astfel încât, recurentul ar fi pus în situaţia să facă aceeaşi plata de două ori. 

Solicită admiterea recursului şi modificarea hotărârii, în sensul respingerii acţiunii 
formulate de către [...] ca inadmisibilă, pentru lipsa calităţii de creditor poprit, iar în subsidiar, 
solicită admiterea recursului, casarea hotărârii recurate, cu trimiterea cauzei spre rejudecare. 

Recurenta debitoarea ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...]  
„Instanţa trebuie să aibă în vedere suma iniţială a raportului de expertiză contabilă, în 

cuantum de 7.160,26 lei”, întrucât aceasta a fost calculată în baza documentelor  justificative ce pot 
fi avute în vedere de către instanţa de judecată. 

Arată că, în prezenta cauză, expertul contabil desemnat menţionează că, suma de 1.205,91 
Ron, sumă pretinsă de terţul poprit ca fiind reală, este scrisă pe o coală de hârtie, ce nu poate avea 
valoare juridică şi nu poate fi înregistrat ca document justificativ. 

Totodată, proprietarul nu poate justifica cu nici un document valabil că, în perioada iulie 
2008 – 30 octombrie 2008, a efectuat o plată în sumă de 1.723,82 lei, sumă ce se doreşte a fi anulată. 

Apreciază recurenta că procedura validării popririi a fost urmată în mod corect. 
Solicită admiterea recursului, reţinerea cauzei spre rejudecare, cu consecinţa 

respingerii apelului.   
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 

probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursurile formulate de creditoarea [...] şi debitoarea 
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...], ca nefondate, urmând a admite recursul formulat de 
terţul poprit [...] pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Recurenta creditoare [...] TULCEA a solicitat instanţei de judecată, - Judecătoriei Tulcea - 
validarea popririi asupra terţului poprit [...], până la concurenţa sumei de 5.553 lei, datorată de 
către debitoarea ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...]., astfel că, prin Sentinţa civilă 
2315/27.06.2011, s-a admis cererea formulată de creditoare, validându-se poprirea, cu consecinţa 
obligării terţului poprit la plata cheltuielilor de judecată.  

Urmare apelului formulat de terţul poprit [...], împotriva susmenţionatei sentinţe, la 
termenul de judecată din 24.05.2012, Tribunalul Tulcea, dispune, prin încheiere, în temeiul 
art.244 alin 1 pct. 2 Cod pr civ, suspendarea judecăţii cauzei, pe considerentul existenţei 
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dosarului penal 4145/P/2008, în care, a fost dispusă începerea urmării penale împotriva numitei [...], 
pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 213 şi art. 249 Cod penal, prin rezoluţia Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Tulcea. 

Această din  urmă hotărâre, a fost atacată cu recurs de creditoarea [...] Tulcea, astfel că, prin 
Decizia civila nr 1175/15.10.2012, Curtea admiţând recursul dispune modificarea în tot a hotărârii 
recurate, în sensul că, respinge cererea de suspendare ca nefondată şi trimite cauza pentru 
continuarea judecăţii aceleaşi instanţe.  

Faţă de situaţia nou creată, reţine Curtea că, în mod legal s-a procedat la reînregistrarea 
cauzei sub nr. 5821/327/2010*, la data de 31.10.2012, de către Tribunalul Tulcea, care, după 
examinarea întregului material probator administrat în cauză, pronunţă Decizia civilă nr. 
9/30.01.2013, prin care admite apelul dedus judecăţii ca fondat, cu consecinţa schimbării în parte a 
sentinţei civilă atacată, în sensul că validează poprirea înfiinţată asupra terţului poprit [...] până la 
concurenţa sumei de 4625,24 lei şi obligă terţul poprit să plătească creditoarei [...] Tulcea, în limita 
acestei creanţe, suma datorată debitoarei ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...], păstrând celelalte 
dispoziţii ale hotărârii atacate, ca temeinice şi legale, cu motivaţia sus expusă, acestea fiind 
condiţiile în care a fost abordată calea de atac a recursului, de către recurenţii [...], [...] şi 
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...], criticând hotărârea pronunţată de instanţa de fond pentru 
considerentele relevate. 

În speţă, reţine Curtea că problema de drept examinată de instanţe a avut ca temei de drept 
poprirea, ca formă a executării silite indirecte, prin care se valorifică sume de bani, titlurile de 
valoare sau alte bunuri mobile incorporale, urmăribile, datorate debitorului urmărit de către o terţă 
persoană, creditorul subrogându-se în mod condiţionat şi provizoriu în drepturile acestuia din urmă. 

În aceste condiţii, pornind la împrejurarea că poprirea poate fi folosita nu numai în cazul in 
care debitorul este o persoană fizică, ci şi in cazul in care acesta are calitate de persoană juridică, 
reţine Curtea că vocaţia de a deveni parte într-un raport juridic de poprire are un caracter general, 
căci nimeni nu se poate sustrage, în principiu, de la această procedură. 

Pe de altă parte, reţine Curtea că poprirea se realizează prin intermediul unei proceduri 
ce conferă supleţe şi rapiditate în recuperarea creditului, însă, una specifică şi care, se găseşte 
reglementată in conţinutul dispoziţiilor cuprinse în art. 452 – art. 461 Cod pr civ.  

Este de necontestat că aceleaşi dispoziţii legale fac referire la împrejurarea că, în cadrul unei 
popriri, participă, de regulă, trei subiecte de drept, şi anume :  

- creditorul urmăritor, denumit şi creditor popritor; 
- debitorul urmărit, denumit şi debitor poprit şi o  
- terţă persoană denumită şi terţ poprit, care, datorează o sumă de bani debitorului 

urmărit,  
cu menţiunea că între aceste trei subiecte de drept se stabilesc tot atâtea raporturi juridice. 
 Dintre aceste raporturi juridice, reţine Curtea că două preced înfiinţarea popririi, este 
vorba de raportul de creanţă dintre creditorul urmărit şi debitorul urmărit, precum şi de raportul de 
creanţă dintre debitorul poprit şi terţul poprit, acesta din urmă caracterizându-se prin aceea că terţul 
este dator faţă de debitorul urmărit. 
 Astfel, practica a statuat asupra faptului că raportul de creanţă dintre creditorul urmăritor şi 
debitorul urmărit, îşi poate avea izvorul, în principal, în convenţia părţilor, dar poate avea şi natura 
unui raport de drept civil sau comercial, ori, în speţă, Curtea reţine că s-a făcut o interpretare 
greşită a legii, deoarece raportul juridic de creanţă, conform probatoriului administrat,  face dovada 
existenţei unui :  

- titlul executoriu împotriva debitoarei ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...] ce îl 
reprezintă Sentinţa civilă 2018/08.11.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar 
nr.1007/88/2007, cu privire la suma totală de 149.348, 25 lei, contravaloare servicii apă 
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canal, majorări de întârziere şi cheltuieli de judecată, ce a fost pus în executare prin BEJ 
[...], în Dosar executare silită nr. 29/2008 şi,  

-  inexistenţei  unui  raport juridic de creanţă între creditor şi debitorul terţ poprit, 
ori între creditor şi debitor, în sensul că, după validare, terţul poprit să fi devenit direct 
debitorul creditorului popritor, atât timp cât, în speţă, nu s-a demonstrat existenţa 
vreunui raport juridic obligaţional între debitorul urmărit ASOCIAŢIA DE 
PROPRIETARI [...] şi terţul poprit recurentul [...], fapt ce ar presupune existenţa 
unei hotărâri judecătoreşti prin care, să se stabilească că terţul poprit, are obligaţii 
de plată către debitorul urmărit - asociaţie.  

Reţinerea sus expusă rezidă din însăşi conţinutul dispoziţiilor art. 379 alin. 1 Cod pr civilă, 
potrivit cărora: „Nici o urmărire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decât 
pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă”, coroborate cu dispoziţiile art. 379 alin 2 Cod pr 
civilă, conform cu care „Dacă datoria consistă în sumă nelămurită, urmările se vor amâna până 
ce, mai întâi, se va face lichidarea”, cu aplicarea art. 379 alin. 3 Cod pr civilă, potrivit cărora  
„Creanţa certă este aceea a cărei existenţă  rezultă din însuşi actul de creanţă sau  şi din  alte 
acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul „  

În acelaşi sens, Curtea are în vedere dispoziţiile cuprinse in art. 379 alin 4 Cod pr civilă, 
potrivit cărora „Creanţa este lichidă, atunci când câtimea ei este determinată prin insuşi actul de 
creanţă sau când este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă sau şi a altor acte neautentice, 
fie emanând de la debitor, fie recunoscute de dânsul, fie opozabile lui în baza unei dispoziţii 
legale sau a stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă, chiar dacă prin această  determinare ar fi 
nevoie de o deosebită socoteală”. 

Astfel, reţine Curtea că existenţa unei creanţe trebuie să îndeplinească cumulativ 
anumite condiţii, aşa după cum sunt cuprinse în conţinutul textului de lege suscitat, pentru a 
genera declanşarea procedurii execuţionale în sensul că: 

- pentru a fi certă, ea trebuie să rezulte din însuşi actul de creanţă sau din alte acte, chiar 
neautentice, emanate de la debitor, sau recunoscute de el – această condiţie vizând 
existenţa unei creanţe necontestate din punct de vedere juridic ; 

-  pentru a fi  lichidă, câtimea ei trebuie să fie determinată  prin insuşi actul de creanţă, 
sau alte acte emanând de la debitor, recunoscute de el, opozabile lui în baza unei 
dispoziţii legale, sau a stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă, pentru că, numai în mod 
excepţional, se admite ca determinarea să se facă, în cursul executării silite şi numai 
pentru situaţiile rezultate din litigii privind acordarea de despăgubiri, penalităţi, dobânzi, 
etc., în care debitul,  este cert şi determinat ; 

- pentru a fi exigibilă, ea trebuie să fi ajuns la termen deci, executarea  sa să se facă la 
împlinirea termenului.  

De altfel, legiuitorul în conţinutul Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, a stipulat imperativ aspecte referitoare la modalitatea în 
care se pot recupera debitele de la proprietarii ce se fac vinovaţi de neplata cotelor de contribuţie, 
prevăzând, în conţinutul art. 50,  următoarele :  

 Alin 1 „Asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar 
care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai 
mult de 90 de zile de la termenul stabilit” 
          Alin 2  „Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de taxă de timbru”. 
     Alin.3 „Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de 
oricare proprietar, poate fi pusă în aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate 
permisă de Codul de procedură civilă”. 
 Aşa fiind, reţine Curtea că, debitorul ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...], nu a făcut 
dovada în sensul art. 1169 Cod civil, faptului că ar deţine împotriva recurentului terţ poprit [...] 
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vreo sentinţă judecătorească prin care să se fi stabilit existenţa vreunui raport juridic de 
obligaţie, ulterior datei de 08.11.2007, dată la care s-a perfectat tranzacţia intervenită între 
debitoare şi creditoarea [...] Tulcea, în legătură cu care instanţa a luat act prin Sentinţa civilă nr. 
2018/08.11.2007, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar 1007/88/2007. 
 Cu alte cuvinte, reţine Curtea că listele de plată afişate de debitorul ASOCIAŢIA DE 
PROPRIETARI [...] nu pot constitui titlul executoriu şi astfel, nu se poate reţine existenţa unei 
creanţe certe, lichide şi exigibile, tocmai această împrejurare fiind avută în vedere de legiuitor, în 
conţinutul dispoziţiei citate din Legea nr. 230/2007, ce face referire la calea de urmat, aceasta cu atât 
mai mult, cu cât titlul executoriu, ce face obiectul executării, se referă la o perioadă anterioară 
cuprinsă între 09.10.2006-31.03.2007,nefiind opozabil terţului poprit [...] şi, căruia, prin 
hotărârea apelată, i s-a dat o putere ulterioară, respectiv, pentru perioada anului 2008 .  
 Este real că, în conţinutul art. 379 alin 3 şi alin 4 Cod pr civilă, legiuitorul face referire la 
posibilitatea determinării creanţei, din „alte acte, chiar neautentice”, însă, recunoscute de debitor, 
aspect ce nu se confirmă în cauză, ori, potrivit art.454 Cod pr civilă, „Poprirea se înfiinţează fără 
somaţie, prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a 
treia persoană arătată la art. 452, înştiinţându-se totodată şi debitorul despre măsura luată „ 
 Concluzionând, simpla stabilire a existenţei debitului, în cadrul soluţionării cererii de 
validare a popririi, pe baza listelor de plata afişate de asociaţie, nu poate conduce Curtea la 
concluzia existenţei raportului juridic obligaţional, între părţi, astfel încât, creanţa să fie 
considerată determinată, determinabilă, certă, lichidă şi exigibilă, aceasta cu atât mai mult cu cât, 
cuantumul sumelor nu au  fost recunoscute de terţul poprit [...],  în legătură cu ele existând 
contradicţii ce rezultă din chiar conţinutul hotărârii recurate, în care se precizează că: „întrucât 
debitul trebuie interpretat in favoarea celui ce se obligă, Tribunalul consideră că, se impune 
modificarea hotărârii atacate…” . 
 Pentru toate considerentele sus-expuse, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr civilă, Curtea, 
respinge ca nefondate recursurile formulate de creditorul [...] Tulcea şi debitorul ASOCIAŢIA 
DE PROPRIETARI [...], ca nefondate şi, admiţând recursul formulat de terţul poprit [...], 
dispune casarea în tot a Deciziei civile nr. 9/30.01.2013, pronunţată de Tribunalul Tulcea în 
dosar nr. 5821/327/2010* şi a Sentinţei civile nr. 2315/27.06.2011 pronunţată de Judecătoria 
Tulcea în dosar nr. 5821/327/2010, respingând cererea de validare poprire, ca nefondată. 
 Văzând şi dispoziţiile art. 274 Cod pr. civilă, Curtea dispune obligarea recurenţilor [...] 
Tulcea şi ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI [...] la plata sumei de 1.213 lei, cu titlu de cheltuieli 
de judecată în favoarea recurentului [...].   

 

20. Procedura insolvenţei. Acţiune in anulare. Neexaminarea legalităţii contractului de 
vânzare-cumpărare şi cesiune. Aplicarea principiului disponibilităţii părţilor. 
 

Art.86 alin.1 din Legea nr. 85/2006 
Art.931 din Legea nr. 85/2006 

 
In mod corect tribunalul a făcut aplicarea principiului disponibilităţii părţilor în procesul 

civil, luând în considerare limitele investirii sale aşa cum au fost reconsiderate de reclamant, 
examinând acţiunea numai prin prisma temeiului de drept invocat prin respectivele precizări. 

Orice critică adusă hotărârii cu privire la neexaminarea legalităţii contractului de vânzare-
cumpărare şi cesiune încheiat excede limitelor investirii instanţei de fond şi încalcă principiul non 
omisso medio. 

Astfel, contractul de execuţie – construcţie cu plata în rate, având natura juridică a unui 
antecontract de vânzare cumpărare, în condiţiile în care constructorul nu era proprietarul 
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apartamentului ce făcea obiectul acordului de voinţă exprimat de cele două părţi, apartament care 
era parte componentă a imobilului pe care se angajase în calitate de antreprenor general să-l 
construiască – în calitate de dezvoltator - care asigura sursa de finanţare şi care avea încheiate 
contracte de execuţie cu terţe persoane, nicidecum cu reclamantul. 

Faţă de temeiul de drept al acţiunii deduse judecăţii şi invocat de reclamant, se constată că 
judecătorul sindic a făcut o corectă interpretare a dispoziţiilor art.931 din Legea nr. 85/2006, 
considerând că nu sunt îndeplinite cumulativ cerinţele legii. 

 Contractul de execuţie – construcţie cu plata în rate a fost denunţat de lichidatorul judiciar 
potrivit art.86 alin.1 din Legea nr. 85/2006, denunţarea fiind lăsată de legiuitor exclusiv la 
latitudinea acestuia, nefiind condiţionată de acordul de voinţă al celeilalte părţi pentru a se putea 
susţine că nu produce efecte juridice în lipsa acordului reclamantului.  
 

     Decizia civilă nr. 807/03.07.2013 
        Dosar nr. 6214/118/2009/a2 

 

1. Prin Sentinţa civilă nr.731/05.03.2013 Tribunalul Constanţa a respins, ca nefondate, 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei [...] şi [...] şi cererea de chemare în judecată 
formulată de reclamantul [...]. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că în cauză nu sunt incidente 
dispoziţiile art.931 din Legea nr.85/2006 deoarece pentru a se putea solicita încheierea unui contract 
de vânzare-cumpărare în baza acestei norme  reclamantul trebuia să îndeplinească cumulativ mai 
multe condiţii, respectiv:  

- să existe o obligaţie asumată printr-un antecontract de vânzare cumpărare cu dată certă 
încheiat anterior deschiderii procedurii insolvenţei;  

- preţul contractual să fi fost achitat integral sau să poată fi achitat la data cererii; bunul să nu 
fie inferior valorii de piaţă a bunului;  

- bunul să se afle în posesia promitentului cumpărător;  
- bunul să nu aibă o importanţă determinantă pentru reuşita planului de reorganizare. 
Tribunalul a reţinut că, în cauză, antecontractul de vânzare-cumpărare, în varietatea vinderii 

unui bun viitor, a fost încheiat între [...] şi reclamant, pârâtele [...] şi [...] şi [...] nefiind implicate în 
acest raport juridic. 

Acest antecontract a fost denunţat de către administratorul judiciar al [...] în considerarea 
dispoziţiilor art. 86 alin. 1 litera b, denunţare care nu a fost contestată de către reclamant, deşi avea 
cunoştinţă despre această măsură încă de la data de 22.07.2011. 

Deşi preţul contractului de execuţie a fost achitat către [...], preţ de altfel care este înscris şi 
la masa credală a acesteia din urmă, se constată că aceasta nu mai are în proprietate bunul litigios, 
fiind transmis debitoarei falite [...] şi [...]. 

     De asemenea, reclamantul nici nu s-a aflat şi nici nu se află în posesia bunului litigios, dat 
fiind specificitatea unui contract de antrepriză. 

De altfel, reclamantul solicită pe calea acestei contestaţii, obligarea administratorului judiciar 
al debitoarei [...], respectiv [...] şi [...] la încheierea unui contract de vânzare cumpărare, fără a 
observa că nici unul dintre aceşti practicieni nu au dispus nici o măsură cu privire la bunul litigios. 

Cât priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către pârâta [...] şi [...], 
aceasta a fost respinsă reţinându-se că a fost menţinută în cauză pentru considerente de 
opozabilitate, dat fiind că potrivit contractului de vânzare cumpărare şi cesiune autentificat sub 
nr.3207/2011 i-a fost înstrăinat dreptul de proprietate asupra cotei părţi indivize din terenul aferent 
de 900 mp cât şi asupra apartamentului nr.1 din Vila [...]. 
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2. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul [...] prin procurist [...], 
criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică, pentru următoarele motive: 

a). În mod greşit stabileşte instanţa că pârâta [...] nu este implicată in raport juridic 
obligaţional faţă de reclamant 

Conform art.5.1.8 privind obligaţiile beneficiarului ([...]), in cazul in care nu mai dispune de 
fonduri necesare terminării lucrărilor, antreprenorul să predea imobilul in tot sau pe unităţi, către toţi 
beneficiarii conform contractelor de execuţie pentru fiecare apartament. 

Pe de altă parte, in acelaşi contract de antrepriză, art.5.2.7, antreprenorul general, [...], 
"garantează finalizarea tuturor lucrărilor de construcţie, la termenul stabilit, pentru flecare 
apartament, "si chiar mai mult, "In cazul in care beneficiarul - [...] nu achita contravaloarea 
lucrărilor, se va subroga in drepturile si obligaţiile beneficiarului in cadrul contractului individual de 
execuţie, si va preda unităţile locative către terţii beneficiari ". 

Aşa fiind, prima obligată la predarea apartamentelor era [...] S.R.L., iar [...] in subsidiar, fiind 
garantul obligaţiei. 

Pe cale de consecinţă, raportul jurisdicţional este tripartit, respectiv [...], [...] si titularul 
oricărui contract de execuţie din Vila [...], care a făcut obiectul contractului, in speţă, contractul 
512/2007. 

Consideră recurentul că cel mai important aspect ce trebuia reţinut de instanţa de fond, este 
acela că, până in prezent, contractul de antrepriză nu a fost denunţat, dimpotrivă chiar executat, prin 
faptul că toate apartamentele din vila [...] au fost predate, cu excepţia apartamentului său, nr.1. 

Aşa fiind, chiar dacă instanţa de fond a reţinut că a fost denunţat de către administrator 
contractul de execuţie, obligaţia pârâtelor la predarea apartamentului, si încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare si cesiune, rezultă chiar din contractul de antrepriză, aşa încât instanţa avea 
"baza legală" pentru admiterea acţiunii. 

b). În mod greşit a reţinut instanţa că acţiunea a fost modificată, prin precizările din 
19.11.2012 

În acest sens, recurentul reclamant a arătat că prin acele precizări a precizat petitul acţiunii cu 
privire la cel de al doilea capăt de cerere, respectiv obligarea pârâtelor să-i încheie contract de 
vânzare-cumpărare pe apartamentul nr.1, cum de altfel au făcut cu toţi ceilalţi titulari de contract de 
execuţie şi că nu a renunţat la primul capăt de cerere privind nulitatea absoluta parţială a 
contractului de vânzare cumpărare nr.3207/28.07.2011, cu privire la apartamentul nr.1 din Vila [...]. 

Consideră recurentul că nulitatea acestui contract trebuia analizată de instanţă, succesiunea 
actelor încheiate de pârâtele persoane juridice demonstrând acest lucru şi fiind dovedită coniventa 
frauduloasă a acestor pârâte, urmărind însuşirea bunului ce i se cuvenea reclamantului recurent in 
urma achitării integrale a preţului aferent. 

c). Cu privire la pretinsa denunţare a contractului său de execuţie, recurentul reclamant 
arată că instanţa de fond trebuia să analizeze valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare 
3207/28.07.2011 luând in calcul că denunţarea contractului nu-şi produsese efectele juridice la 
28.07.2011 şi aceasta datorită faptului că, potrivit art.86 pct.1 lit.b din Legea 85/2006, "contractul se 
considera denunţat la data notificării denunţării". 

În drept, a invocat disp. art.8 al.2 din Legea nr.85/2006 raportat la art.3041 cod de procedură 
civilă. 

3. Intimata pârâtă [...] şi [...] - prin lichidator [...], legal citată, a depus întâmpinare prin care 
a solicitat respingerea recursului ca nefondat, motivat de faptul că sunt folosite argumente noi în 
recurs, neinvocate la fond, atât în susţinerea capătului iniţial de cerere al acţiunii privind constatarea 
nulităţii absolute (parţiale) a contractului de vânzare - cumpărare şi cesiune nr. 3207/2011şi de 
asemenea punctul 1 al recursului reprezintă motive noi, în fapt susţineri ale capătului de cerere 
formulat iniţial, înainte de depunerea precizărilor la fond asupra obiectului şi temeiului de drept al 
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acţiunii, referitor la obligarea [...] S.R.L. de a încheia cu recurentul reclamant contractul de vânzare-
cumpărare şi cesiune asupra apartamentului nr. 1 din Vila [...]. 

Mai arată intimata pârâtă că, în critica privind omisiunea instanţei de fond de a analiza şi 
contractul de antrepriză nr.1281/2007 dintre [...] şi [...] S.R.L. în continuarea analizei făcute asupra 
contractului de execuţie nr.512/2007, recurentul reclamant citează inexact şi trunchiat art.5.1.8. din 
contractul de antrepriză nr.1281/2007 şi mai mult, acest articol se referă la situaţia în care 
beneficiarul, [...], nemaidispunând de fonduri necesare terminării lucrărilor, este de acord ca 
antreprenorul [...], să predea imobilul în tot sau pe unităţi locative terţilor beneficiari conform 
contractelor individuale de execuţie semnate de către beneficiar. Aşadar este vorba de terţii 
semnatari cu beneficiarul [...] S.R.L a unor contracte de execuţie pentru lucrări de construcţie a unor 
unităţi locative şi nu de cei care au încheiat direct cu antreprenorul [...] un astfel de contract de 
execuţie, aşa cum este şi recurentul - reclamant. 

Mai mult, recurentul se referă eronat şi la prevederile art.5.2.7. din contractul de antrepriză 
nr. 1281/2007 întrucât subrogaţia antreprenorului [...] în drepturile şi obligaţiile beneficiarului [...], 
urmare asumării de către antreprenor a garanţiei de finalizare a lucrărilor şi predare a unităţilor 
locative către terţii beneficiari, se referă din nou la cei care au contractat direct cu [...], persoane 
printre care nu se regăseşte şi recurentul. 

Referitor la al doilea motiv de recurs, intimata pârâtă arată că, formulând precizările privind 
obiectul şi temeiul de drept al acţiunii, recurentul - reclamant a solicitat exclusiv obligarea 
societăţilor aflate în insolvenţă, prin administratori judiciari, să încheie cu acesta contract de vânzare 
- cumpărare pentru ap.nr.1 din Vila [...], în temeiul disp. art.931 din L nr.85/2006. Chiar susţinerile 
din şedinţă publică au fost în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost modificată, neinvocându-se 
niciun motiv de nulitate. 

În această situaţie invocarea în recurs a unor motive de nulitate absolută a contractului vizat 
este doar retorică şi echivalează cu o cerere nouă făcută în calea de atac, inadmisibilă din punct de 
vedere procedural. 

În legătură cu al treilea motiv de recurs, în contextul modificării acţiunii, chestiunea privind 
denunţarea contractului de execuţie nr.51272007 nu mai prezintă vreo importanţă determinantă. 

4. Examinând recursul în limitele investirii instanţei, prin prisma criticilor aduse hotărârii 
de către recurent, dar şi potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că este 
nefondat, nefiind identificate motive de nelegalitate sau netemeinicie a hotărârii atacate. 

Astfel, aşa cum rezultă din cererea de chemare în judecată, reclamantul a investit instanţa de 
judecată solicitând: 

- constatarea nulităţii absolute parţiale, în temeiul art. 966, 968 cod civil, a contractului de 
vânzare-cumpărare şi cesiune încheiat la BNP [...] autentificat sub nr.3207/28.07.2011 relativ la apt. 
nr.1 din Vila [...] situată în municipiul Constanţa, edificată pe lotul … în suprafaţă de 900 mp şi 

- obligarea pârâtei [...] prin administrator judiciar [...] la încheierea contractului de vânzare 
cumpărare şi de cesiune pentru acest apartament, cu cheltuieli de judecată. 
 Ulterior, la data de 18.06.2012, reclamantul a depus la dosar o cerere de lărgire a cadrului 
procesual cu părţile indicate in cerere pentru ca la termenul din 19.11.2013 să formuleze „precizări 
privind obiectul şi temeiul de drept al acţiunii” în sensul că a solicitat instanţei să dispună 
„obligarea [...], prin administrator judiciar Cabinet individual de insolvenţă [...], [...] şi [...], prin 
lichidator judiciar [...], să încheie cu reclamantul [...] contract de vânzare – cumpărare privind 
apartamentul nr.1 din Vila [...], situat în municipiul Constanţa, edificat pe lotul …, în suprafaţă de 
900 mp.” 

Faţă de modul în care era formulată iniţial acţiunea de chemare în judecată şi faţă de 
precizările depuse la dosar rezultă în mod clar că nu s-a dorit a fi precizat doar un singur capăt de 
cerere, ci întreaga acţiune, pentru a se putea susţine cu temei în faţa instanţei de recurs că instanţa de 
fond nu i-a examinat primul capăt de cerere ce viza nulitatea absolută parţială a contractului de 
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vânzare-cumpărare şi cesiune încheiat la BNP [...] autentificat sub nr.3207/28.07.2011 relativ la apt. 
nr.1 din Vila [...], la care nu ar fi înţeles să renunţe. 

Curtea apreciază că în mod corect tribunalul a făcut aplicarea principiului disponibilităţii 
părţilor în procesul civil, luând în considerare limitele investirii sale aşa cum au fost reconsiderate 
de reclamant, examinând acţiunea numai prin prisma temeiului de drept invocat prin respectivele 
precizări. 

În atare situaţie, orice critică adusă hotărârii cu privire la neexaminarea legalităţii 
contractului de vânzare-cumpărare şi cesiune încheiat la BNP [...] autentificat sub 
nr.3207/28.07.2011 excede limitelor investirii instanţei de fond şi încalcă principiul non omisso 
medio. 

În ceea ce priveşte exclusiv criticile aduse modului de soluţionare a acţiunii prin prisma 
dispoziţiilor art.931 din Legea nr. 85/2006, Curtea le apreciază ca neîntemeiate.  

Astfel, contractul de execuţie – construcţie cu plata în rate nr. 512/04.09.2007 a fost încheiat 
între [...] şi reclamant, având natura juridică a unui antecontract de vânzare cumpărare în condiţiile 
în care constructorul nu era proprietarul apartamentului ce făcea obiectul acordului de voinţă 
exprimat de cele două părţi, apartament care era parte componentă a imobilului pe care se angajase 
[...] – în calitate de antreprenor general – să-l construiască pentru [...] – în calitate de dezvoltator - 
care asigura sursa de finanţare şi care avea încheiate contracte de execuţie cu terţe persoane, 
nicidecum cu reclamantul. 

Faţă de temeiul de drept al acţiunii deduse judecăţii şi invocat de reclamant Curtea constată 
că judecătorul sindic a făcut o corectă interpretare a dispoziţiilor art.931 din Legea nr. 85/2006 
considerând că nu sunt îndeplinite cumulativ cerinţele legii. 

 Contractul de execuţie – construcţie cu plata în rate nr.512/04.09.2007 a fost încheiat între 
[...] şi reclamant a fost denunţat de lichidatorul judiciar potrivit art.86 al.1 din Legea nr. 85/2006, 
denunţarea fiind lăsată de legiuitor exclusiv la latitudinea acestuia, nefiind condiţionată de acordul 
de voinţă al celeilalte părţi pentru a se putea susţine că nu produce efecte juridice în lipsa acordului 
reclamantului. De altfel, această măsură nu a fost supusă de reclamant cenzurii judecătorului sindic, 
motiv pentru care orice critică adusă în prezentul litigiu nu poate fi primită. 

Din probele administrate rezultă fără putinţă de tăgadă că între reclamant şi [...] nu au existat 
raporturi juridice care să nască în persoana lor drepturi, respectiv obligaţii şi, pe cale de consecinţă, 
să poată fi obligată pârâta mai sus arătată să-i transmită dreptul de proprietate asupra apartamentului 
pretins de reclamant, contractul de antrepriză încheiat de această pârâtă cu [...] neproducând nici un 
efect juridic faţă de recurent. 

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus, Curtea reţine că hotărârea tribunalului 
este legală, criticile aduse de recurent 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. Reziliere contract având ca obiect achiziţii publice. Greşita soluţionare a excepţiei 
inadmisibiltăţii acţiunii pentru lipsa procedurii prealabile. 
 

Art.2 alin.1 lit.c) şi art.7 alin.6 din Legea nr.554/2004 
Art.286 alin.1 din OUG nr.34/2006 

Art.7201 alin.2, 3, 4 şi 5 Cod procedură civilă 
 

 Conform prevederilor art.2 alin.1 lit.c) din Legea nr.554/2004, actul administrativ este 
„actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de 
putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă 
naştere, modifică sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul 
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prezentei legi, şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a 
bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, 
achiziţiile publice (…)”. 
 Faptul că dispoziţiile art.286 alin.1 din OUG nr.34/2006 (în forma în vigoare la momentul 
promovării acţiunii) stabilesc pentru „procesele şi cererile privind (…) executarea, nulitatea, 
anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică” 
competenţa în primă instanţă a „secţiei comerciale a tribunalului în circumscripţia căruia se află 
sediul autorităţii contractante”, nu atrage schimbarea naturii juridice a unui act încheiat în 
procedura OUG nr.34/2006, din act administrativ în act civil specific raporturilor între 
profesionişti sau între aceştia şi alt subiect de drept civil. 
 Astfel, acordul cadru din 28.05.2012 şi contractele subsecvente sunt contracte încheiate de 
autorităţile publice având ca obiect achiziţiile publice, deci sunt acte administrative, care se supun 
prevederilor art.7 alin.6 din Legea nr.554/2004, potrivit cărora „Plângerea prealabilă în cazul 
acţiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor 
comerciale, dispoziţiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător”. 

Procedura prealabilă este o procedură obligatorie şi o condiţie de admisibilitate a acţiunii 
care vizează un act administrativ, iar lipsa acesteia conduce la respingerea cererii ca inadmisibilă. 
 

     Decizia civilă nr. 850/16.09.2013 
        Dosar nr. 11592/118/2012 

 
 1. Prin sentinţa civilă nr.975/26.03.2013, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea formulată 
de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta [...], a constatat reziliat Acordul cadru nr. C2 42632 
din data de 28.05.2012 şi a obligat pe pârâtă să plătească reclamantului următoarele sume: 1671,66 
lei debit, 90,95 lei penalităţi de întârziere de 0,01% din preţul contractului calculate până la data de 
10.10.2012 şi penalităţi de întârziere de 0,01% din preţul contractului calculate pentru fiecare zi de 
întârziere în continuare şi până la data pronunţării prezentei hotărâri. 

A reţinut prima instanţă că prin cererea dedusă judecăţii, reclamantul [...], în calitate de 
autoritate contractantă, în temeiul art. 286 din OUG 34/2006 a solicitat instanţei constatarea rezilierii 
acordului cadru nr. C2 42632 din 28.05.2012, ca urmare a neonorării obligaţiilor contractuale, 
obligarea pârâtei la plata despăgubirilor în valoare de 1671,66 lei, reprezentând diferenţa de preţ 
dintre valoarea produselor contractate prin respectivul contract cadru şi preţul produselor 
achiziţionate ca urmare a neîndeplinirii acestui contract cadru, la plata sumei de 90,95 lei penalităţi 
de întârziere de 0,01% pentru fiecare zi, calculate până la data de 10.10.2012 şi în continuare până la 
data emiterii hotărârii în prezenta cauză. 

În motivarea acţiunii, s-a arătat că, urmare desfăşurării procedurii de achiziţie publică 
organizată în perioada martie – mai 2012, s-a încheiat acordul cadrul nr. C2 42632 din 28.05.2012, 
contractul subsecvent nr 1 din 28.05.2012 şi contractul subsecvent nr. 2 din 20.07.2012 în baza 
căruia s-a livrat 33,44 % din cantitatea maximă contractată. Din cantitatea maximă de 25.000 kg din 
acordul cadru încheiat cu [...] s-a primit doar 6426 kg la preţul de 2,14 lei/kg , diferenţa de 18574 kg 
rămânând a fi achiziţionată din alte surse. În data de 31.10.2012 s-a cumpărat necesarul de paste 
făinoase cu 2,23 lei/kg cu TVA de la [...]. 

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia prematurităţii formulării acţiunii 
pentru lipsa procedurii prealabile, excepţia nulităţii acţiunii pentru nedepunerea taxei judiciare de 
timbru, excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată pentru lipsa obiectului şi a cauzei acesteia, 
excepţia lipsei de interes, iar pe fond s-a solicitat respingerea cererii motivat de faptul că nu sunt 
îndeplinite condiţiile necesare pentru a fi dispusă rezilierea. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 11.12.2012 instanţa a respins  excepţiile invocate, 
reţinând, relativ la excepţia inadmisibilităţii acţiunii, pentru lipsa concilierii prealabile, că 



117 
 

prevederile art 7201 cod proc civ., în forma în vigoare la momentul formulării acţiunii prevăd 
necesitatea parcurgerii procedurii prealabile  a concilierii doar în cazul litigiilor dintre profesionişti, 
ori reclamantul nu are o astfel de calitate, nefăcând parte din categoria persoanelor prev. de art. 3 din 
codul civil, iar potrivit art. 238 din OUG 34/2006 cauzelor având ca obiect contractele de achiziţie 
publică li se aplică prevederile art 7202 şi urm cod proc civ., fiind deci exceptate de la necesitatea 
parcurgerii procedurii prealabile  a concilierii. 

Cât priveşte excepţia netimbrării acţiunii, în raport de calitatea reclamantului de instituţie 
publică şi de prevederile art 17 din legea 146/1997, instanţa a constatat că acţiunea este scutită de 
plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar. 

Cu privire la excepţia nulităţii acţiunii pentru lipsa obiectului şi a cauzei, instanţa a 
constatat că cererea de chemare în judecată are ca obiect constatarea rezilierii contractului perfectat 
de părţi şi plata despăgubirilor decurgând din acest contract, cauza fiind reprezentată de 
neîndeplinirea obligaţiilor de către pârâtă.  

Referitor la excepţia lipsei de interes, s-a constatat că reclamantul justifică interesul practic 
al cererii sale, acoperirea pretinsului prejudiciu suferit ca urmare a nerespectării clauzelor 
contractuale de către pârât . 

Asupra fondului litigios, instanţa a constatat că din cantitatea maximă de 25.000 kg din 
acordul cadru încheiat cu [...], s-au primit doar 6426 kg la preţul de 2,14 lei/kg , diferenţa de 18574 
kg rămânând a fi achiziţionată din alte surse, în data de 31.10.2012 fiind cumpărat necesarul de 
paste făinoase cu 2,23 lei/kg cu TVA de la [...] . 

Pârâta a recunoscut îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor sale şi faptul că livrarea 
produselor convenite a fost sistată, însă a afirmat că acest fapt se datorează situaţiei economice şi 
creşterii preţurilor, fără a produce vreo dovadă în acest sens.  

Potrivit instanţei de fond, reclamanta a executat contractul în sensul că a trimis către pârâtă 
comenzi ferme referitoare la cantităţile de marfă necesară, iar pentru cele livrate a efectuat plăţile 
corespunzătoare, însă pârâta nu a îndeplinit obligaţia de livrare a întregii cantităţi solicitată de 
reclamant şi nici nu a dovedit existenţa unei cauze neimputabile care a făcut imposibilă îndeplinirea 
obligaţiei. 

Deşi pârâta a menţionat că neexecutarea contractului nu este esenţială şi deci aptă să ducă la 
rezilierea contractului, instanţa a constatat că în convenţia părţilor s-a menţionat faptul că pârâta în 
calitate de furnizor era obligată să livreze mărfurile solicitate de reclamant în termen de 5 zile de la 
data comunicării comenzii. Or, pentru comanda din data de 04.10.2012 cu termen de livrare 
5.10.2012, care reprezintă o reiterare a comenzii din 19.09.2012, onorată parţial, pârâta nu a mai 
efectuat nicio livrare, fapt ce face ca neexecutarea contractului să fie esenţială, iar nu doar o 
întârziere incidentală, cum se apără pârâta. 

Având în vedere că din probele administrate a rezultat neîndeplinirea obligaţiei de către 
pârâtă şi că nu s-a probat existenţa unei cauze străine exoneratoare de răspundere, instanţa a admis 
acţiunea şi a constatat reziliat contractul cadru, apreciind că şi capetele de cerere subsidiare 
referitoare la daunele din contract sunt întemeiate, dat fiind că, creditorul obligaţiei neîndeplinite are 
dreptul de a obţine acoperirea prejudiciului suferit care în cauză este egal cu diferenţa de preţ 
achitată de reclamant pentru produsele achiziţionate în locul celor nelivrate de către pârâtă.  

 
 2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs pârâta [...], care a criticat soluţia 
instanţei de fond pentru nelegalitate şi netemeinicie prin prisma motivelor de recurs prevăzute de 
art.304 pct.9, art.304 pct.7, art.304 pct.8 şi art.3041 C.pr.civilă de la 1865, susţinând modificarea în 
tot a sentinţei şi respingerea acţiunii ca inadmisibilă. 
 Arată recurenta pârâtă că prima instanţă a soluţionat greşit excepţiile invocate. Astfel, în ceea 
ce priveşte excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată pentru lipsa obiectului şi cauzei, aceasta 
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se întemeiază pe nerespectarea prevederilor art.7202 alin.1 lit.c C.pr.civilă şi art.7203 alin.2 
C.pr.civilă, iar reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţiile din textele menţionate. 
 Cu privire la nulitatea cererii de chemare în judecată pentru netimbrare se apreciază greşita 
soluţionare pentru nerespectarea prevederilor legii speciale, respectiv art.28717 din OUG nr.34/2006. 
 În ce priveşte excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa concilierii prealabile, se susţine 
că instanţa fondului a făcut o greşită interpretare şi aplicare a legii, întrucât textul art.7201 C.pr.civilă 
se aplică şi în cauza de faţă, tocmai pentru că art.3 Cod civil, invocat de instanţa fondului, se aplică 
raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept 
civil. 
 Cât priveşte excepţia lipsei de interes, se arată că instanţa a interpretat din nou greşit 
aspectele deduse judecăţii, iar excepţia conexităţii nu a fost menţionată în hotărâre. 
 Pe fondul cauzei s-a susţinut că reclamanta nu a probat pretenţiile sale, iar pârâtului nu i s-a 
dat posibilitatea să dovedească aspectele legate de culpa reclamantei şi intenţia acesteia de a 
contracta cu alţi furnizori. 
 Prin întâmpinarea formulată în recurs, intimata reclamantă [...] a solicitat respingerea 
recursului, susţinând că art.7201 C.pr.civilă face referire doar la procesele şi cererile în materie 
comercială, însă litigiul de faţă este unul în materia achiziţiilor publice, normele specifice acestuia 
neprevăzând o astfel de procedură prealabilă. 
 3. Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile recurate, prin prisma criticilor 
formulate, Curtea apreciază că recursul este întemeiat, motivul de nelegalitate găsit fondat fiind cel 
referitor la greşita soluţionare a excepţiei inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa procedurii prealabile. 
 Se apreciază că această excepţie nu a fost corect dezlegată, însă nu pentru argumentele 
recurentei pârâte, ci pentru considerentele ce se vor expune: 
 Conform prevederilor art.2 alin.1 lit.c) din Legea nr.554/2004, actul administrativ este 
„actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere 
publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, 
modifică sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, 
şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor 
proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile 
publice (…)”. 
 Faptul că dispoziţiile art.286 alin.1 din OUG nr.34/2006 (în forma în vigoare la momentul 
promovării acţiunii ) stabilesc pentru „procesele şi cererile privind ( … ) executarea, nulitatea, 
anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică” 
competenţa în primă instanţă a „secţiei comerciale a tribunalului în circumscripţia căruia se află 
sediul autorităţii contractante”, nu atrage schimbarea naturii juridice a unui act încheiat în procedura 
OUG nr.34/2006, din act administrativ în act civil specific raporturilor între profesionişti sau între 
aceştia şi alt subiect de drept civil. 
 Astfel, acordul cadru nr.C2 42632 din 28.05.2012 şi contractele subsecvente sunt contracte 
încheiate de autorităţile publice având ca obiect achiziţiile publice, deci sunt acte administrative, 
care se supun prevederilor art.7 alin.6 din Legea nr.554/2004, potrivit cărora „Plângerea prealabilă 
în cazul acţiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificaţia concilierii în cazul 
litigiilor comerciale, dispoziţiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător”. 

Procedura prealabilă este o procedură obligatorie şi o condiţie de admisibilitate a acţiunii 
care vizează un act administrativ, iar lipsa acesteia conduce la respingerea cererii ca inadmisibilă. 

Astfel, conform art.7201 alin.2, 3, 4 şi 5 C.pr.civilă, “ În scopul soluţionării litigiului prin 
conciliere directă, reclamantul va convoca partea adversă, comunicându-i în scris pretenţiile sale şi 
temeiul lor legal, precum şi toate actele doveditoare pe care se sprijină acestea. Convocarea se va 
face prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire, prin telegramă, telex, fax sau orice alt mijloc 
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de comunicare ce asigură trimiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Convocarea se 
poate face prin înmânarea înscrisurilor sub semnătură de primire. 

Data convocării pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii 
actelor comunicate potrivit alin. 2. 

Rezultatul concilierii se va consemna într-un înscris cu arătarea pretenţiilor reciproce 
referitoare la obiectul litigiului şi a punctului de vedere al fiecărei părţi. 

Înscrisul despre rezultatul concilierii ori, în cazul în care pârâtul nu a dat curs convocării 
prevăzute la alin. 2, dovada că de la data primirii acestei convocări au trecut 30 de zile se anexează 
la cererea de chemare în judecată”. 

Având în vedere că reclamantul nu a urmat procedura prealabilă, conform normelor legale 
menţionate, iar pârâta a invocat, prin întâmpinarea depusă înainte de primul termen de judecată, 
potrivit art.109 alin.3 C.pr.civilă, excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa procedurii concilierii 
directe ( la care face trimitere art.7 alin.6 din Legea nr.554/2004 ), Curtea constată că excepţia a fost 
greşit respinsă ca nefondată, acţiunea reclamantului [...] fiind inadmisibilă. 

Faţă de argumentele de fapt şi de drept expuse, în temeiul prevederilor art.304 pct.9 şi 
art.312 alin.3 teza I C.pr.civilă, Curtea va admite recursul, va modifica în tot sentinţa recurată, în 
sensul că va admite excepţia inadmisibilităţii şi va respinge acţiunea ca inadmisibilă. 

 

22. Încheierea unui contract de înstrăinare având ca obiect un activ al unei societăţi cu 
capital majoritar de stat. Aplicarea greşită a dispoziţiilor legale prevăzute de art. 13 din Legea 
nr. 364/2004, în sensul că activul aparţinând recurentei-pârâte este un activ disponibil. 
 

Art. 12 din Legea nr.346/2004 
Art.13 alin.2 din HG 582/1998 

Art. 24 din OUG 88/1997 
Art. 15 din Legea 137/2002 

 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004, încheierea unui contract de înstrăinare 
având ca obiect un activ al unei societăţi cu capital majoritar de stat este determinată de 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: între părţi să existe un contract de închiriere, de 
asociere în participaţiune, de locaţie de gestiune, contractul să aibă ca obiect un activ disponibil, 
activul disponibil să fie utilizat de întreprindere, iar întreprinderea utilizatoare să fie mică sau 
mijlocie. 
 În temeiul dispoziţiilor art. 12 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, pot face obiectul obligaţiei de a vinde exclusiv activele 
disponibile, utilizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza contractului de închiriere încheiat cu 
regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital 
majoritar de stat. 
 Totodată, potrivit art.13 alin.2 din Legea nr.346/2004 se consideră active disponibile, în 
înţelesul legii, activele care îndeplinesc oricare dintre următoarele condiţii: 

a) „nu sunt utilizate de regiile autonome, societăţile/companiile naţionale sau de societăţile 
comerciale cu capital majoritar de stat care le deţin pentru o perioadă de cel puţin 3 
luni; se află în conservare pentru o perioadă mai mare de un an; activele închise 
operaţional, numai în cazul prevăzut la art.12 alin. (I) lit. e)". 

 Noţiunea de utilizare a bunului în accepţiunea legii cuprinde inclusiv actele de administrare 
realizate, având ca obiect bunul aflat în patrimoniul societăţii, respectiv contractele de închiriere. 
 Conform art.13, alin.4, din Legea nr.346/2004, condiţia sine qua non a calificării unor 
active ca fiind disponibile este aceea că aceste active trebuie să fie trecute pe o listă publică, 
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obligaţie ce revine regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi societăţilor 
comerciale cu capital majoritar, pe care le vor reactualiza lunar. 
 Distinct de împrejurarea că spaţiul comercial ce face obiectul cauzei nu se află pe lista 
activelor disponibile, fiind valorificat de către pârâtă prin închiriere, pentru obţinerea de profit, 
este de subliniat că dispoziţiile legale incidente impun ca obligaţie pentru regiile autonome, 
societăţilor/companiilor naţionale, precum şi societăţilor comerciale cu capital majoritar, fie să 
asigure accesul prioritar la închiriere, concesiune, leasing, fie la vânzarea activelor disponibile în 
situaţiile expres şi limitativ determinate, susţinerea intimatei reclamante în sensul existenţei unei 
obligaţii de vânzare a acestora,  neîncadrându-se în ipotezele textului de lege. 
 Se mai reţine că societatea pârâtă nu şi-a manifestat niciodată voinţa în a considera activele 
în litigiu ca fiind disponibile, acestea nefiind înscrise într-o listă a activelor disponibile făcută 
public potrivit legii. 
 

     Decizia civilă nr. 866/16.09.2013 
        Dosar nr. 33759/212/2011 

 
1. Obiectul şi părţile litigiului 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 33759/212/2011, apelanta 

pârâtă [...] prin Sucursala Constanţa, a declarat - în contradictoriu cu intimata reclamantă [...], apel 
împotriva sentinţei civile nr. 16752/26.10.2012 pronunţată de Judecătoria Constanţa, solicitând 
admiterea apelului şi schimbarea în tot a hotărârii apelată în sensul respingerii cererii de chemare în 
judecată ca neîntemeiată. 

În motivare, apelanta a arătat în esenţă că instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a legii 
prin considerarea bunului în litigiu un activ disponibil în sensul Legii nr. 346/2004, cât şi cu privire 
la înţelegerea situaţiei de fapt şi a instituţiilor de drept aplicabile. 

S-a susţinut că instanţa de fond nu are cunoştinţe elementare de drept în ceea ce priveşte 
instituţia contractului de leasing, considerând că acesta nu presupune transferul dreptului de 
proprietate al bunului ce face obiectul contractului „urmând ca abia la împlinirea duratei leasingului 
să fie efectuată vânzarea”, fără a distinge între participanţii la această operaţiune complexă. 

A menţionat că societatea de leasing, finanţatorul devine proprietar al bunului solicitat de 
client, pentru ca apoi să transmită dreptul de folosinţă către client contra unei rate de leasing 
constând în capital şi dobândă. Or, [...], nu este o Instituţie Financiară Nebancară sau o instituţie de 
creditare în sensul legii, neputând să încheie contracte de leasing ca şi finanţator, astfel că în cauză 
nu sunt întrunite condiţiile legii nr. 93/2009. 

S-a mai arătat că bunurile sechestrate sunt indisponibilizate neputând fi afectate de acte de 
dispoziţie în condiţiile legii, or bunul imobil în litigiu este sechestrat, această situaţie juridică a 
imobilului fiind adusă la cunoştinţa primei instanţe cât şi a reclamantei [...] prin adresele nr. 
H3.1/413/10.06.2011 şi H5.4/682/06.10.2011, situaţia fiind înscrisă şi în Cartea Funciară, astfel că 
bunul nu putea să facă obiectul unei operaţiuni de leasing orice acte de dispoziţie fiind lovite de 
nulitate absolută. 

S-a mai menţionat că instanţa de fond nu a ţinut cont de imposibilitatea de calificare a 
imobilului ca activ disponibil în sensul Legii nr. 346/2004, potrivit HG nr. 582/1998, [...] având 
stabilite obiectele de activitate, inclusiv activitatea de închiriere, aceasta în scopul valorificării 
pentru obţinerea de profit. 

Or, spaţiul de birouri ce face obiectul cauzei, nu este obţinut prin transfer de bunuri fără plată 
în baza unei hotărâri de Guvern sau a unui ordin al ministrului, fiind un bun imobil achiziţionat de 
către [...] în baza unui contract de vânzare-cumpărare, preţul fiind integral achitat din buget propriu, 
iar faptul că legea nu distinge cu privire la modurile de dobândire nu conduce la incapacitatea 
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instanţei de judecată de a interpreta o normă legislativă în concordanţă cu restul legislaţiei şi 
principiilor constituţionale. 

S-a arătat că [...] nu primeşte alocări bugetare fiind o societate care-şi construieşte bugetul 
doar din venituri proprii, iar imobilul în litigiu este utilizat şi valorificat de [...] prin închiriere, în 
scop comercial, acela de a obţine profit, conform obiectului de activitate. 

S-a mai menţionat că în viziunea apelantei, Legea nr. 346/2004 are scopul de a acorda ajutor 
de stat pentru IMM, atât în faza iniţială de pornire a afacerilor, cât şi în procesul de inovare şi 
transformare a acestora în întreprinderi mature, cu încadrare într-o clasă superioară, or, ajutorul de 
stat nu poate fi acordat decât cu respectarea principiilor concurenţei loiale, din patrimoniul care a 
fost de către Statul Român în administrarea/proprietatea unor instituţii publice, regii autonome sau 
societăţi naţionale ca aport iniţial al statului la aceste entităţi. 

Or, Legea nr. 346/2004 instituie o procedură (obligaţie) legală pentru locatorul proprietar – 
societate comercială cu capital de stat – constând în obligarea acestuia de a-şi vinde activele 
disponibile, la solicitarea locatarului utilizator, dar condiţionată de anumite criterii: IMM-urile au 
acces la activele disponibile ale (...) societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, cu 
respectarea dispoziţiilor legale privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, a 
drepturilor contractuale ale creditorilor ale căror creanţe sunt garantate cu ipotecă, gaj, privilegiu 
asupra activelor respective; drepturile asupra cărora este instituit sechestrul asigurator. 

S-a menţionat că spaţiul în discuţie nu are caracterul de activ disponibil, nefiind astfel 
îndeplinite condiţiile prev. de art. 12 din Legea nr. 346/2004. 

În conf. cu art. 24 din OUG nr. 88/1997 şi art. 15 alin. 4 din Legea nr. 137/2002, se stabileşte 
că în cazul înstrăinării de active, o asemenea decizie se va supune Adunării Generale a Acţionarilor 
[...], iar  vânzarea se desfăşoară cu acordul instituţiei publice implicate cf. art. 27 alin. 2 din OUG nr. 
88/1997 coroborat cu prev. art. 105 din HG nr. 577/2002; în cauză, instituţia implicată este 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, ca reprezentant al statului în subordinea căreia se află 
[...], aceasta fiind cea care poate analiza oportunitatea vânzării de active. 

O altă critică a sentinţei apelate vizează suprafaţa de teren în litigiu, apelanta arătând că 
instanţa de fond nu a ţinut cont că la momentul pronunţării hotărârii, suprafaţa închiriată era de 
336,35 m.p. conform actului adiţional nr. 1/30.09.2010 prin care părţile au modificat obiectul 
contractului, însă prima instanţă în mod greşit a obligat la transformarea contractului pentru 
suprafaţa de 436,35 m.p. 

 
2. Hotărârea Tribunalului 
Prin decizia civilă nr.38 din 18.04.2013 Tribunalul Constanţa a admis apelul declarat de 

apelanta [...] în contradictoriu cu intimata [...] împotriva sentinţei civile nr. 16752/16.10.2012, 
pronunţată de Judecătoria Constanţa; a modificat în parte sentinţa civilă nr. 16752/16.10.2012, 
pronunţată de Judecătoria Constanţa, în sensul că: a admis în parte acţiunea formulată de către 
reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâta [...] şi a obligat pârâta la transformarea Contractului de 
închiriere nr. 8.E.1.7/724/2010 având ca obiect spaţiul situat în Constanţa, Clădirea „…”, în 
suprafaţa de 336,35 mp, în contract de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare cumpărare, în 
temeiul art. 12 alin.2 din Legea nr.346/2004; au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei civile nr. 
16752/26.10.2012, pronunţată de Judecătoria Constanţa. 

Pentru a dispune astfel instanţa de apel  a reţinut următoarele: 
Prin sentinţa civilă nr. 16752/26.10.2012 pronunţată de Judecătoria Constanţa, instanţa de 

fond a admis acţiunea formulată de reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâta [...] şi a obligat 
pârâta la transformarea Contractului de închiriere nr. 8.E.1.7/724/2010 având ca obiect spaţiul situat 
în Constanţa  Clădirea „…”, în suprafaţă de 436,35 mp, în contract de leasing cu clauză irevocabilă 
de vânzare cumpărare, în temeiul art. 12 alin. 2 din Legea nr. 346/2004, precum şi la plata 
cheltuielilor de judecată în sumă de 8,3 lei reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar. 
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Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că între părţi a fost încheiat 
Contractul de închiriere nr. MI4/18/10.01.2005, având ca obiect spaţiul în suprafaţă de 436,35 mp 
situat în incinta sediului administrativ al Sucursalei Marfa Constanţa – …, iar ulterior, Contractul de 
închiriere nr. 8.E.1.7/724/30.08.2010, având ca obiect spaţiul situat în Constanţa, Clădirea „…” la 
demisolul sediului administrativ al Sucursalei [...] Constanţa, pe latura de est a clădirii, spaţiu 
cuprins între blocurile … şi … având destinaţia: „spaţiu birouri”. 

Din Certificatul nr. 1562/29.05.2012 rezultă vocaţia [...] de a intra in categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
 În speţă, reclamantul în calitate de locatar este îndreptăţit a solicita proprietarului 
transformarea contractului de închiriere în contract de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare;  că 
asupra imobilului ce face obiectul contractului de închiriere a fost înregistrat la data de 22.11.2010, 
procesul verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 19803 din 22.11.2010 emis de ANAF în 
dosarul de executare nr. 1/2010; că transformarea contractului de închiriere în contract de leasing 
este un act de dispoziţie, încheierea contractul de leasing nepresupunând transferul dreptului de 
proprietate al bunului ce face obiectul contractului, urmând ca abia la împlinirea duratei leasingului, 
să fie efectuată vânzarea. 

În ceea ce priveşte susţinerea pârâtei referitor la încălcarea principiului fundamental al 
libertăţii contractuale prin suplinirea consimţământului, instanţa de fond a avut în vedere dispoziţiile 
imperative ale art. 12 alin. 2 din Legea nr. 346/2004 care arată că: „(2) Regiile autonome, 
societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sunt 
obligate ca, în termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de către întreprinderile mici şi 
mijlocii, să încheie contractele de vânzare-cumpărare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d), contractele de 
leasing cu clauză irevocabilă de vânzare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sau să asigure accesul 
prioritar la închirierea, concesionarea ori leasingul activelor disponibile, în condiţiile alin. (1) lit. 
a)”, nerespectarea acestei obligaţii constituind contravenţia prevăzută de art. 33 alin 1 lit. a din 
acelaşi act normativ: „constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:  a) nerespectarea de către regiile 
autonome, societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, 
respectiv de către autorităţile contractante, a obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) şi art. 14”. 

În ceea ce priveşte caracterul de activ disponibil, condiţiile prevăzute de art. 13 alin. 2 din 
Legea nr. 346/2004 („În înţelesul prezentei legi, se consideră active disponibile activele care 
îndeplinesc oricare dintre următoarele condiţii: a) nu sunt utilizate de regiile autonome, 
societăţile/companiile naţionale sau de societăţile comerciale cu capital majoritar de stat care le 
deţin pentru o perioadă de cel puţin 3 luni; b) se află în conservare pentru o perioadă mai mare de un 
an; c) activele închise operaţional, numai în cazul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. e)”) nu se referă la 
un bun ce face deja obiectul unui contract de închiriere, întrucât litera c al art. 12 presupune 
existenţa, la data solicitării formulate de locatar, a unui contract de închiriere. Pe de altă parte, chiar 
şi în această situaţie, ar putea fi incidentă în cauză situaţia prevăzută la lit. a, în sensul că bunul nu a 
fost utilizat de entitatea deţinătoare (pentru o perioadă de cel puţin 3 luni), ci de locatar.  

Tribunalul a admis apelul şi a schimbat hotărârea primei instanţe doar din perspectiva 
criticii privind suprafaţa spaţiului situat în Constanţa  Clădirea „…”, suprafaţa închiriată în prezent 
apelantei reclamante fiind de 336, 35 m.p., iar nu de 436,35 m.p. cum greşit s-a reţinut, potrivit 
actului adiţional nr. 1/30.09.2010 prin care părţile au modificat obiectul contractului de închiriere nr. 
8.E.1.7/724/2010. 

A reţinut instanţa de apel că, în mod corect prima instanţă a definit contractul de leasing, iar 
faptul că art. 12 alin. 2 din Legea nr. 346/2004, care arată expres că „Regiile autonome, 
societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sunt 
obligate ca, în termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de către întreprinderile mici şi 
mijlocii, să încheie contractele de vânzare-cumpărare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d), 
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contractele de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sau să 
asigure accesul prioritar la închirierea, concesionarea ori leasingul activelor disponibile, în condiţiile 
alin. (1) lit. a)”, obligă regiile autonome, societăţile/companiile naţionale precum şi societăţile 
comerciale cu capital majoritar de stat să încheie contracte de leasing cu clauză irevocabilă de 
vânzare IMM-urilor care au închiriat un astfel de activ disponibil, face ca această obligaţie să fie 
executată în termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de către întreprinderile mici şi 
mijlocii, instanţa de fond dispunând doar executarea unei obligaţii legale. 

Faptul că apelanta nu este instituţie financiară nebancară aşa cum se susţine, nici nu are 
importanţă faţă de dispoziţiile exprese ale art. 12 alin. 2 din Legea nr. 346/2004, prin lege, regiile 
autonome, societăţile/companiile naţionale precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de 
stat fiind obligate ca la cererea IMM-ului să încheie şi astfel de contracte de leasing. 

Obligaţia impusă de art. 12 alin. 2 din Legea nr. 346/2004 este o obligaţie legală, care 
reglementează măsuri destinate creării cadrului favorabil înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii, aşa cum prevede art. 1 din lege, iar astfel, nu se poate considera că aduce atingere 
dreptului de proprietate al apelantei, aceasta urmând a beneficia de c/val. preţului de leasing, iar 
IMM-ul urmând să beneficieze de dreptul de preferinţă la cumpărarea unui activ în condiţiile legii 
speciale. 

Cu privire la situaţia imobilului în litigiu, instanţa de fond a reţinut în mod judicios că nu se 
poate reţine că transformarea contractului de închiriere în contract de leasing este un act de 
dispoziţie, încheierea contractul de leasing nepresupunând transferul dreptului de proprietate al 
bunului ce face obiectul contractului, urmând ca abia la împlinirea duratei leasingului, să fie 
efectuată vânzarea, astfel că nu se încalcă dispoziţiile art. 151 alin 9 - 10 din Codul de procedură 
fiscală. 

Cu privire la calificarea imobilului în litigiu ca fiind  un activ disponibil în sensul legii, 
Tribunalul a reţinut că potrivit disp. art. 13 alin. 2 din Legea nr. 346/2004, se considera active 
disponibile activele care îndeplinesc oricare dintre următoarele condiţii:  

   a) nu sunt utilizate de regiile autonome, societăţile/companiile naţionale sau de 
societăţile comerciale cu capital majoritar de stat care le deţin pentru o perioada de cel puţin 3 
luni;  

   b) se afla in conservare pentru o perioada mai mare de un an;  
   c) activele închise operaţional, numai in cazul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. e)”, spaţiul în 

litigiu este un activ disponibil, acesta nefiind utilizat de apelantă de mai mult de 3 luni pentru folosul 
propriu, iar aşa cum rezultă din adresa nr. 7843/20.02.2013 a Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii (fila 81 din dosarul de apel), DGIDPAPMPSP nu a transmis Agenţiei Naţionale 
pentru Întreprinderi mici şi Mijlocii şi Cooperaţie lista cu activele disponibile aşa cum era obligat 
potrivit art. 13 alin. 4-7 din Legea nr. 346/2004, deşi l-a închiriat intimatei, devenind disponibil în 
sensul legii speciale. 
 
 3. Recursul 
 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal,  a  declarat recurs [...] criticând-o sub aspectele: 
 Atât instanţa de fond cât şi instanţa de apel au făcut o aplicare greşită a legii în ce priveşte 
considerarea acestui bun ca fiind „activ disponibil” în sensul Legii nr.346/2004, dar şi în ceea ce 
priveşte determinarea situaţiei de fapt precum şi a normelor legale aplicabile.   
          Potrivit H.G. nr.582/1998, [...] are stabilitate în ce priveşte obiectul de  activitate, inclusiv 
activitatea de închiriere, aceasta fiind prestată în scopul  obţinerii de profit. 
 Spaţiul de birouri ce face obiectul prezentului litigiu nu a fost preluat prin efectul normei 
legislative de înfiinţare a [...], nu este obţinut printr-un transfer de bunuri fără plată în baza unei 
hotărâri de Guvern sau a unui ordin al ministrului, fiind un bun imobil achiziţionat de către [...] în 



124 
 

baza unui contract de vânzare-cumpărare, preţul fiind  integral achitat din bugetul propriu, în scopul 
obţinerii de profit, inclusiv prin încheiere. 
 Spaţiul în discuţie nu are caracterul de activ disponibil, nefiind astfel îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art.12 din Legea nr.346/2004.  
 Legea nr.346/2004 (art.13 alin. (2) a) stabileşte că activul disponibil este acel activ care nu 
este utilizat, înţelegând prin acesta că acesta nu aduce nici un folos societăţii naţionale în 
proprietatea căreia se află. Or, în cazul de faţă, activul face parte din sediul Sucursalei Muntenia - 
Dobrogea, fiind aducător de venituri din cedarea folosinţei, neputându-se nega utilitatea veniturilor 
băneşti pentru o societate comercială al cărui scop este acela de a face profit. 
 Instanţa de apel prin soluţia pronunţată a adăugat la prevederile Legii nr.346/2004 şi nu a 
făcut doar o interpretare aplicată situaţiei de fapt şi de drept, pronunţând o hotărâre netemeinică şi 
nelegală. 
 În ceea ce priveşte instituţia contractului de leasing, consideră recurenta că acest tip de 
contract nu presupune transferul dreptului de proprietate al bunului ce face obiectul contractului fără 
a distinge între participanţii la această operaţiune complexă; posibilitatea de a încheia contracte de 
leasing este dată în mod expres prin lege în sarcina unei instituţii financiare nebancare (art.14 din 
Legea  nr.93/2009). Legea nr.93/2009 reglementează condiţiile minime de acces la activitatea de 
creditare şi desfăşurarea acesteia pe teritoriul României, prin  instituţiile financiare nebancare, în 
scopul asigurării şi menţinerii situaţiilor financiare. 
 [...]  nu este o IFN sau o instituţie de creditare în sensul legii, neputând să încheie contracte 
de leasing ca şi finanţator, neîntrunind condiţiile Legii nr.93/2009. 
 [...], prin adresele nr.H3.1/413/10.06.2011 şi H5.4/682/06.10.2011, a comunicat [...], situaţia 
juridică a acestui imobil - existenţa sechestrului asigurator, situaţie înscrisă de altfel în Cartea 
Funciară, înscrierea făcând opozabil sechestrul tuturor terţilor.   
 Intimata [...] a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 
 
 4. Curtea  
 Analizând criticile aduse, Curtea reţine că acestea sunt parţial întemeiate pentru 
considerentele: 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004, încheierea unui contract de înstrăinare 
având ca obiect un activ al unei societăţi cu capital majoritar de stat este determinată de îndeplinirea 
cumulativă a următoarelor condiţii: între părţi să existe un contract de închiriere, de asociere în 
participaţiune, de locaţie de gestiune, contractul să aibă ca obiect un activ disponibil, activul 
disponibil să fie utilizat de întreprindere, iar întreprinderea utilizatoare să fie mică sau mijlocie. 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 12 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, pot face obiectul obligaţiei de a vinde exclusiv activele 
disponibile, utilizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza contractului de închiriere încheiat cu 
regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital 
majoritar de stat. 
 Totodată, potrivit art.13 alin.2 din Legea nr.346/2004 se consideră active disponibile, în 
înţelesul legii, activele care îndeplinesc oricare dintre următoarele condiţii: 

b) „nu sunt utilizate de regiile autonome, societăţile/companiile naţionale sau de societăţile 
comerciale cu capital majoritar de stat care le deţin pentru o perioadă de cel puţin 3 luni; 
se află în conservare pentru o perioadă mai mare de un an; activele închise operaţional, 
numai în cazul prevăzut la art.12 alin. (I) lit. e)". 

          Instanţa de apel a calificat imobilul în discuţie ca fiind activ disponibil în considerarea acestei 
condiţii stipulată de lege, pe care a considerat-o îndeplinită.  
 Curtea reţine însă că în speţă, din ansamblul probatoriu a reieşit că spaţiul comercial în 
privinţa căruia s-a solicitat înstrăinarea, are destinaţia de spaţiu comercial, el face parte din sediul 
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Sucursalei Muntenia - Dobrogea şi a fost utilizat   de recurenta pârâtă [...] conform obiectului de său 
de activitate „activităţi de închiriere, în conformitate cu disp. HG 582/1998, cu scopul de a contribui 
la maximizarea veniturilor societăţii, nefiind disponibil în sensul Legii nr.346/2004. 
 Noţiunea de utilizare a bunului în accepţiunea legii cuprinde inclusiv actele de administrare 
realizate, având ca obiect bunul aflat în patrimoniul societăţii, respectiv contractele de închiriere. 
 Recurenta-pârâtă a utilizat spaţiul menţionat conform obiectului său de activitate, a dispus cu 
privire la acest bun, nu l-a lăsat în conservare, ci l-a folosit conform obiectului său de activitate 
încasând venituri, chirie, demersuri concretizate într-o activitate comercială recunoscută de legislaţia 
în vigoare. 
 Conform art.13, alin.4, din Legea nr.346/2004, condiţia sine qua non a calificării unor active 
ca fiind disponibile este aceea că aceste active trebuie să fie trecute pe o listă publică, obligaţie ce 
revine regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi societăţilor comerciale cu 
capital majoritar, pe care le vor reactualiza lunar. 
 Distinct de împrejurarea că spaţiul comercial  ce face  obiectul cauzei nu se află pe lista 
activelor disponibile (în acest sens fiind adresa nr. 2334/2013 emisă de către Ministerul 
Transporturilor, dar şi cele emise de Guvernul României),  fiind valorificat de către pârâtă prin 
închiriere, pentru obţinerea de profit, este de subliniat că dispoziţiile legale incidente impun ca 
obligaţie pentru regiile autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi societăţilor 
comerciale cu capital majoritar, fie să asigure accesul prioritar la închiriere, concesiune, leasing, fie 
la vânzarea activelor disponibile în situaţiile expres şi limitativ determinate, susţinerea intimatei 
reclamante în sensul existenţei unei obligaţii de vânzare a acestora,  neîncadrându-se în ipotezele 
textului de lege. 
 Se mai reţine că societatea pârâtă nu şi-a manifestat niciodată voinţa în a considera activele 
în litigiu ca fiind disponibile, acestea nefiind înscrise într-o listă a activelor disponibile făcută public 
potrivit legii. 

De altfel, nu se regăseşte în cauză nici existenţa unei Hotărâri a Adunării Generale a 
Acţionarilor [...] conform art. 24 din OUG 88/1997 şi art. 15 din legea 137/2002  şi nici o strategie a 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii  în acest sens. 

Faţă de cele arătate, Curtea reţine că instanţa de apel a confirmat nejudicios hotărârea 
pronunţată de prima instanţă, reţinând cu aplicarea greşită a dispoziţiilor legale prev. de art. 13 din 
legea 346/2004 că în cauză activul aparţinând  recurentei - pârâte este un activ disponibil în sensul 
legii.  

Prin urmare, celelalte apărări menţionate în calea de atac exercitată nu se mai impun a fi 
analizate.  

Pe cale de consecinţă Curtea, în temeiul disp. art. 304 punctul 9 coroborat cu disp. art. 312 şi art. 296 
Cod procedură civilă va admite recursul declarat, va modifica în tot decizia Tribunalului, în sensul că va 
schimba în tot hotărârea Judecătoriei  Constanţa în sensul respingerii acţiunii formulate ca nefondată.   

 

23. Acţiune în anulare a hotărârii AGA. Neîndeplinirea condiţiilor de formă şi de fond 
pentru validitatea mandatului de reprezentare. Critici referitoare la existenţa unor 
contradicţii între considerentele hotărârii pronunţate şi dispozitiv. 
 

Art. 6 par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
Regulamentul CNVM nr. 1/2006 

Art. 304 pct.7 din Codul de procedură civilă 
 

Mandatul de reprezentare emis de recurentă a fost înregistrat sub nr.17814/17.11.2011, fără 
ca pentru a i se stabili valabilitatea, acesta să fie însoţit de alte documente din care să rezulte 
elementele necesare identificării reprezentantului legal care a emis respectivul mandat, în condiţiile 
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în care la sediul pârâtei şi la dispoziţia acţionarilor persoane juridice a fost afişat modelul de 
procură specială pentru participarea la şedinţa AGOA, întocmită in conformitate cu prevederile 
Regulamentului CNVM nr. 1/2006, precizări referitoare la modalitatea de completare si de utilizare 
a procurii, precum şi documentele in original sau copie legalizată ce trebuie să însoţească procura. 

Cum mandatul de reprezentare nu se circumscria cerinţelor Regulamentului CNVM nr. 
1/2006 în mod corect s-a reţinut că nu îndeplineşte condiţiile de formă şi de fond pentru a putea fi 
considerat valid şi drept urmare reprezentantul care a participat la şedinţă nu a putut exprima 
votul. Se constată deci că acţionarului nu i-a fost restricţionat dreptul de a participa la şedinţă, ci 
doar dreptul de a vota in condiţiile în care nu a prezentat în termenul legal un mandat valid, 
conform celor menţionate mai sus. 

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, obligaţia de 
motivare a hotărârilor judecătoreşti impusă instanţelor naţionale prin art. 6 paragraful 1 din 
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, chiar dacă 
nu implică existenţa unui răspuns detaliat la fiecare problemă ridicată, presupune să fie examinate 
în mod real problemele esenţiale care au fost supuse analizei instanţei, iar în considerentele 
hotărârii să fie redate argumentele care au condus la pronunţarea acesteia. 

Din această perspectivă, critica formulată de recurent şi întemeiată pe motivul de recurs 
prevăzut de art. 304 pct.7 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată deoarece hotărârea nu a 
fost pronunţată cu nesocotirea unei obligaţii legale a judecătorului, aceea de a proceda la 
motivarea hotărârii, dispozitivul hotărârii fiind concluzia logică a considerentelor de fapt şi de 
drept avute în vedere de instanţa de judecată. 
 

     Decizia civilă nr. 871/18.09.2013 
        Dosar nr. 6309/118/2012 

 
Prin Sentinţa civilă nr. 168/31.01.2013, Tribunalul Constanţa a respins acţiunile conexe 

formulate de reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâta [...], privind anularea hotărârilor AGOA nr. 
2, 4, 5, 6, 7 şi 8 din data de 24.11.2011, ca nefondate. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că potrivit  convocatorului 
publicat în M.Of. nr. 3952/24.10.2011, Consiliul de Administraţie al pârâtei [...], a convocat 
adunarea generală ordinară a acţionarilor (AGOA) pentru data de 24 şi respectiv 25.11.2011, la ora 
12:00, cu următoarea ordine de zi: 

- eliberarea din funcţia de administrator al d-lui [...], ca urmare a demisiei; 
- revocarea domnului [...] din calitatea de administrator; 
- revocarea domnului [...] din calitatea de administrator; 
- alegerea unor administratori; 
- revocarea domnului [...] din calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie; 
- alegerea preşedintelui consiliului de administraţie, urmare a modificării statutului. (…). 
Prin Hotărârea AGOA nr. 2/24.11.2011, s-a dispus revocarea domnului [...] din calitatea 

de administrator şi a fost împuternicit dl. [...], în calitate de Director General al pârâtei, să semneze 
documentele necesare privind înregistrarea acestei hotărâri. 

Prin Hotărârea AGOA nr. 4/24.11.2011, s-a dispus alegea în calitate de administrator al [...] 
a domnului [...], pentru o perioadă de 4 ani, conf. prev. art. 17 alin. 3 din Statutul societăţii şi a fost 
împuternicit dl. [...], în calitate de Director General al pârâtei, să semneze documentele necesare 
privind înregistrarea acestei hotărâri. 

Prin Hotărârea AGOA nr. 5/24.11.2011, s-a dispus alegerea în calitate de administrator al 
[...] a domnului [...], pentru o perioadă de 4 ani, conf. prev. art. 17 alin. 3 din Statutul societăţii şi a 
fost împuternicit dl. [...], în calitate de Director General al pârâtei, să semneze documentele necesare 
privind înregistrarea acestei hotărâri. 
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Prin Hotărârea AGOA nr. 6/24.11.2011, s-a dispus alegerea în calitate de administrator al 
[...] a domnului [...], pentru o perioadă de 4 ani, conf. prev. art. 17 alin. 3 din Statutul societăţii şi a 
fost împuternicit dl. [...], în calitate de Director General al pârâtei, să semneze documentele necesare 
privind înregistrarea acestei hotărâri. 

Aceste hotărâri au fost publicate în M.Of., Partea a IV-a nr. 1751/09.05.2012 (filele 12-13 
din dosar, vol. I). 

Prin Hotărârea AGOA a [...] nr. 7/24.11.2011 (ce face obiectul dosarului conex nr. 
6310/118/2012), publicată în M.Of., Partea a IV-a nr. 1723/08.05.2012, s-a dispus revocarea dlui. 
[...] din calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie, cu menţiunea expresă că acesta 
rămâne în calitate de membru al Consiliului de Administraţie şi cea de Director General al societăţii. 
Totodată a fost împuternicit dl. [...], în calitate de Director General al pârâtei, să semneze 
documentele necesare privind înregistrarea acestei hotărâri. 

Prin Hotărârea AGOA a [...] nr. 8/24.11.2011 (ce face obiectul dosarului conex nr. 
10973/118/2012), publicată în M.Of., Partea a IV-a nr. 2063/01.06.2012, s-a dispus numirea 
domnului [...] în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii. Totodată a fost 
împuternicit dl. [...], în calitate de Director General al pârâtei, să semneze documentele necesare 
privind înregistrarea acestei hotărâri. 

Tribunalul a reţinut din procesul verbal de şedinţă, din convocatorul publicat pentru această 
şedinţă AGOA şi din hotărârile AGOA criticate, aceste hotărâri AGOA din data de 24.11.2011, au 
fost adoptate în condiţii de legalitate a cvorumului, respectiv cu votul acţionarilor reprezentând 
69,51% din capitalul social al societăţii şi 85,78% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi şi 
reprezentaţi. 

Deşi se susţine de către reclamantă că i-a fost interzisă participarea reprezentantului său la 
şedinţa adunării AGOA din data de 24.11.2011, faţă de probele administrate în cauză, respectiv 
procesul verbal de şedinţă şi înscrisurile depuse, rezultă că, în data de 17.11.2011, la sediul societăţii 
pârâte, [...] a fost înregistrat cu nr. 17814/17.11.2011, mandatul de reprezentare nr. 
87562/17.11.2011 emis de [...], fără a fi însoţit de alte documente din care să rezulte elementele 
necesare identificării reprezentantului legal, care a emis respectivul mandat. 

La sediul societăţii pârâte şi la dispoziţia acţionarilor persoane juridice, a fost afişat modelul 
de procura specială pentru participarea la şedinţa AGOA, întocmita in conformitate cu prevederile 
Regulamentului CNVM nr. 1/2006, precizări referitoare la modalitatea de completare si de utilizare 
a procurii, precum si documentele in original sau copie legalizata ce trebuie să insotească procura 
(certificat de înmatriculare in cazul persoanelor juridice rezidente sau, dupa caz, dovada dobândirii 
personalitatii juridice si a formei de inregistrare in cazul persoanelor juridice nerezident; dovada 
calitatii de reprezentant a persoanei fizice care semnează procura, precum si dovada autorizării 
acestei persoane de a acorda mandat pentru vot in Adunarea Generală a Acţionarilor in conformitate 
cu Statutul persoanei juridice), dar, reclamanta nu s-a conformat acestor cerinţe şi în cadrul 
procedurii prealabile şedinţei, de verificare a valabilităţii procurilor persoanelor prezente s-a 
constatat că mandatul emis de [...] nu îndeplineşte condiţiile de formă şi de fond pentru a putea fi 
considerat valid. 

Însă, aşa cum rezultă din consemnările procesului verbal de şedinţă, reprezentantul 
reclamantei a depus în timpul şedinţei procura emisă pentru dl. [...], certificând prin semnătură in 
timpul şedinţei, conformitatea cu originalul a respectivei procuri, rezultând astfel că reclamantei nu 
i-a fost interzis dreptul de a participa la şedinţa AGOA aşa cum aceasta susţine, însă reclamanta nu a 
făcut si dovada calităţii de reprezentat legal a d-lui [...]. Or, aşa cum se menționează si in Procesul 
verbal al şedinţei (pag.2) reprezentantul acţionarului [...], dl. [...], a recunoscut că nu poate face 
dovada calităţii persoanei care l-a mandatat să participe şi să voteze în şedinţă, iar astfel, 
acţionarului [...], nu i-a fost restricționat dreptul de a participa la şedinţa ci doar dreptul de a vota in 
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condiţiile în care nu a prezentat în termenul legal un mandat valid, potrivit tuturor cerinţelor 
statutare mai sus-descrise. 

Din înscrisurile depuse – Procesul-verbal al şedinţei din data de 24.11.2011, precum si din 
buletinele de vot aflate la dosarul şedinţei AGA cu privire la hotărârile AGOA contestate, rezultă că 
votul privind numirea si revocarea administratorilor societăţii menţionaţi mai sus, a fost unul secret. 

Numărul de voturi trecut pe buletinul de vot îi conferă titularului dreptul de a participa si de 
a vota in şedinţa respectiva, nefiind menţionat numele acestuia. 

 Cu privire la susţinerea reclamantei privind nulitatea hotărârilor AGOA în litigiu, 
motivat de faptul că acţionarul majoritar a fost reprezentat de un administrator al societăţii [...], 
considerându-se astfel hotărârea AGA ca fiind lovită de nulitate absolută, instanţa reţine că prin 
Ordinul MECMA nr. 1422/30.07.2010, a fost delegată secretarilor de stat competenţa semnării 
ordinelor de mandatare a reprezentanţilor MECMA in adunările generale ale acţionarilor la 
operatorii economici ce funcţionează sub autoritatea ministerului prevăzuţi in anexa la acest ordin, 
iar pentru SC [...], a fost desemnat dl. secretar de stat [...], iar prin Ordinul MECMA nr. 
2982/17.01.2011, dl. secretar de stat [...] a fost delegat pentru perioada 21-25.11.2011 să exercite 
atribuţiile curente ale ministrului economiei, comerţului si mediului de afaceri, astfel că acest 
reprezentant, a acţionat in deplina legitimitate, prin semnarea procurilor reprezentanţilor acţionarului 
majoritar, dubla sa calitate de membru al Consiliul de administraţie si secretar de stat – reprezentant 
al Ministrului economiei comerţului si mediului de afaceri neconstituind o cauza de viciere a votului 
asupra punctelor de pe ordinea de zi, hotărârile AGA adoptate in şedinţa din 24.11.2011, neputând fi 
lovite de nulitate absolută nici din acest motiv. 

Din procesul verbal de şedinţă AGOA secretarul de stat [...] nu a avut calitate de 
reprezentant al acţionarului MECMA in cadrul şedinţei, reprezentanţii MECMA fiind: [...],  [...]; 
[...]. 
 Din probele administrate în cauză, tribunalul a apreciat că Hotărârea AGOA nr. 
7/24.11.2011 prin care s-a decis revocarea d-lui [...] din funcţia de Preşedinte al Consiliului de 
administraţie, acesta rămânând in calitatea de membru al Consiliului de administraţie si director 
general al societăţii, este legala, având in vedere ca ceea ce a făcut obiectul dezbaterilor adunării şi 
este menţionat in convocator este doar ,,revocarea d-lui [...] din funcţia de Preşedinte al Consiliului 
de administraţie”. Consecinţa revocării d-lui [...] din funcţia de Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie o constituie revenirea la calitatea de membru (simplu) al Consiliului de Administraţie 
si totodată menţinerea acestuia, in lipsa altor dispoziţii, în calitate de Director General (funcţia de 
Director General, era deţinută de acesta, anterior şedinţei din 24.11.2011 şi convocarea nu a 
prevăzut şi schimbarea acestei persoane din funcţia de Director General), aceste calităţi făcând 
obiectul dezbaterilor altor şedinţe AGOA şi, astfel, nu exista obligaţia menţionării lor in 
Convocator. 

Din probele administrate a rezultat că menţiunile din convocator au fost explicit arătate cu 
privire la toate problemele care au făcut obiectul dezbaterilor, nefiind încălcate prevederile art. 117 
alin. 6 din Legea nr. 31/1990. 

Tribunalul a constatat că susţinerea reclamantei potrivit căreia persoanele care au fost numite 
în calitate de administratori nu au calificarea necesară pentru exercitarea funcţiei de administrator al 
[...], precum şi că hotărârile nr. 4, 5 şi 6 prin care au fost aleşi noii administratori nu conţin datele de 
identificare ale persoanelor numite în funcţia de administrator, nu sunt de natură să conducă la 
nulitatea absolută a hotărârilor AGOA. 

În hotărârile menţionate, sunt nominalizate persoanele alese în calitate de administratori - a 
domnului [...], a domnului [...] şi a domnului [...], fiind astfel identificate. 

Faptul că numiţii [...] şi [...] au absolvit Facultatea de Medicină şi respectiv Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport, nefiind de natură să conducă la concluzia că aceştia nu pot deţine calitatea 
de administratori ai unei societăţi comerciale pe acţiuni. În nici un act societar dintre cele depuse la 
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dosarul cauzei, nu se prevede obligativitatea ca administratorii să aibă o pregătire într-un anumit 
domeniu stric prevăzut. 

Împotriva hotărârii mai sus menţionate a declarat recurs reclamanta [...], care a criticat-o 
ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Arată recurenta că instanţa nu s-a pronunţat asupra motivului nr. 4 invocat în cererea de 
chemare in judecata si anume asupra faptului ca hotărârea a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor 
imperative ale art. 117 alin. (7) L.S.C. în convocatorul publicat nu s-a făcut absolut nicio precizare 
în privinţa textului propunerii de modificare a actului constitutiv. 

Consideră recurenta că instanţa de fond a interpretat greşit dispoziţiile legale referitoare la 
reprezentarea si participarea acţionarilor la şedinţele AGA. 

Arată că reclamanta a depus în termenul prevăzut de lege mandatul de reprezentare a 
persoanei împuternicite să voteze în cadrul AGA şi, cu toate acestea nu şi-a putut exercita dreptul de 
vot. Dispoziţiile legale care reglementează modalitatea de participare la AGA instituie obligaţia 
acţionarilor să depună procurile de reprezentare înainte de adunare, iar societate le reţine şi 
menţionează acest lucru în procesul verbal.  

Din dispoziţiile legale rezultă că participarea reprezentanţilor acţionarilor se face numai pe 
baza procurii speciale pe care aceştia sunt obligaţi să o prezinte la începerea adunării şi 
necondiţionat de îndeplinirea oricărei alte formalităţi. 

În continuare, recurenta arată că instanţa de fond a făcut o apreciere greşită asupra votului 
prin care au fost aleşi administratorii societăţii.  

Cu privire la acest aspect, arată că atâta timp cât buletinele de vot distribuite acţionarilor 
aveau înscrise pe ele numărul de  voturi ale acţionarului respectiv, este uşor de identificat de orice 
persoană şi mai ales de către administratori modul de vot al fiecărui acţionar reprezentat. După cum 
se poate observa la dosarul cauzei, fiecare buletin de vot are înscris un număr de acţiuni. 
Compararea acelui buletin cu lista de prezenţă dezvăluie fără echivoc identitatea acţionarului şi 
modul cum a votat. 

Pentru respectarea secretului votului, în opinia recurentei, era necesar să fie emis un număr 
de buletine de vot conform numărului total al acţiunilor sau un multiplu al numărului de acţiuni 
deţinut de acţionarul cu cele mai puţine acţiuni sau orice altă modalitate care să nu presupună 
înserarea numărului de acţiuni ale acţionarului pe buletinul de vot. Astfel, cerinţa imperativă a 
folosirii votului secret nu a fost realizată, sancţiunea fiind nulitatea absolută a hotărârilor adunării 
generale astfel adoptate. 

Se considera nelegal de către instanţa de fond ca acţionarul majoritar nu a fost reprezentat de 
către un administrator al societăţii OU Terminal SA. 

Arată că acţionarul majoritar, respectiv Ministerul Economiei comerţului si Mediului de 
Afaceri, deţinătorul unui procent de 59,6% din capitalul social a fost reprezentat de către dl. [...], 
care deţine calitatea de administrator al societăţii, după cum rezulta din documentele aflate la dosar. 

Întrucât Legea nr. 31/1990 nu distinge asupra dublei calităţi de administrator si secretar de 
stat si instituie regula general valabila de la art. 125 alin. (5). Aceeaşi interdicţie de reprezentare prin 
administratori este prevăzuta si în Legea nr. 297/2004 la art. 243 alin (3) Reprezentarea acţionarilor 
în adunarea generală a acţionarilor se va putea face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia 
administratorilor, pe bază de procură specială". 
 În continuare, recurenta arată că instanţa de fond nu s-a pronunţat motivat asupra 
argumentului nr. 5 invocat în cererea de chemare in judecata si anume asupra faptului ca hotărârile 
nr. 4, 5 6 prin care au fost aleşi noii administratori nu conţin datele de identificare ale persoanelor 
numite in funcţia de administrator. 
 Instanţa de fond considera greşit ca nefiind motiv de nulitate faptul ca persoanele numite ca 
administratori nu au calificarea necesara pentru exercitarea funcţiei de administrator al [...]. 
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 Aşa cum a arătat aceste persoane aveau calitatea de consilieri personali ai ministrului 
economiei şi in această calitate au fost aleşi de minister ca administratori. 

Numirea unor persoane lipsite de profesionalism, pe baza unor criterii străine de interesul 
societar, chiar în lipsa unor dispoziţii statutare exprese, atrage invaliditatea actelor de numire, pentru 
cauză imorală. 

În drept, a invocat dispoziţiile art. 304 ind. 1 cod pr. civilă, art. 243 alin. (1) si (2) din Legea 
297/2004 privind piaţa de capital, dispoziţiile art. 125 alin. 3 si 5, art. 117, art. 136 ind. 1 din Legea 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. 

Intimata pârâtă prin reprezentant a solicitat respingerea recursului declarat de recurenta 
reclamantă ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţată de instanţa de fond ca fiind legală şi 
temeinică, în sensul concluziilor scrise pe care le-a depus la dosar. 

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: 

Obligaţia instanţei de a-şi motiva hotărârea adoptată, consacrată legislativ în dispoziţiile 
art.261 Cod procedură civilă, are în vedere  stabilirea în considerentele hotărârii a situaţiei de fapt 
expusă în detaliu, încadrarea în drept, examinarea argumentelor părţilor şi punctul de vedere al 
instanţei faţă de fiecare argument relevant şi, nu în ultimul rând, raţionamentul logico-juridic care a 
fundamentat soluţia adoptată. 

Hotărârea judecătorească reprezintă rezultatul concret, sinteza operei de judecată, iar 
motivarea acesteia reprezintă argumentarea în scris a raţiunii ce determină pe judecător să adopte 
soluţia dispusă în cauză. 

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, obligaţia de motivare 
a hotărârilor judecătoreşti impusă instanţelor naţionale prin art. 6 paragraful 1 din Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, chiar dacă nu implică 
existenţa unui răspuns detaliat la fiecare problemă ridicată, presupune să fie examinate în mod real 
problemele esenţiale care au fost supuse analizei instanţei, iar în considerentele hotărârii să fie 
redate argumentele care au condus la pronunţarea acesteia. 

Din această perspectivă, critica formulată de recurent şi întemeiată pe motivul de recurs 
prevăzut de art. 304 pct.7 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată deoarece hotărârea nu a 
fost pronunţată cu nesocotirea unei obligaţii legale a judecătorului, aceea de a proceda la motivarea 
hotărârii, dispozitivul hotărârii fiind concluzia logică a considerentelor de fapt şi de drept avute în 
vedere de instanţa de judecată. 

În speţă, Curtea constată că hotărârea tribunalului este amplu motivată, că între 
considerentele hotărârii şi dispozitiv nu există contradicţii, acesta fiind concluzia logică a 
considerentelor de fapt şi de drept avute în vedere de instanţa de judecată, motiv pentru care nu se 
poate reţine incidenţa acestui motiv de casare. 

Referitor la motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă Curtea 
constată că este neîntemeiat deoarece: 

În data de 17.11.2011 la sediul societăţii [...] a fost înregistrat sub nr. 17814/17.11.2011 
mandatul de reprezentare nr. 87562/17.11.2011 emis de recurentă, fără ca pentru a se stabili 
valabilitatea mandatului acesta să fie însoţit de alte documente din care să rezulte elementele 
necesare identificării reprezentantului legal care a emis respectivul mandat, în condiţiile în care la 
sediul pârâtei şi la dispoziţia acţionarilor persoane juridice a fost afişat modelul de procura specială 
pentru participarea la şedinţa AGOA, întocmită in conformitate cu prevederile Regulamentului 
CNVM nr. 1/2006, precizări referitoare la modalitatea de completare si de utilizare a procurii, 
precum si documentele in original sau copie legalizata ce trebuie sa însoţească procura. 
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Cum mandatul de reprezentare nu se circumscria cerinţelor Regulamentului CNVM nr. 
1/2006 în mod corect s-a reţinut că nu îndeplineşte condiţiile de formă şi de fond pentru a putea fi 
considerat valid şi drept urmare reprezentantul care a participat la şedinţă nu a putut exprima votul. 

Curtea constată deci că acţionarului [...], nu i-a fost restricţionat dreptul de a participa la 
şedinţa, ci doar dreptul de a vota in condiţiile în care nu a prezentat în termenul legal un mandat 
valid, conform celor menţionate mai sus. 

Împrejurarea că pe buletinele de vot distribuite acţionarilor era înscris numărul de voturi ale 
acţionarului nu echivalează cu încălcarea secretului votului exprimat deoarece este de notorietate în 
cadrul societăţii câte acţiuni deţine fiecare acţionar în parte. 

În referire la critica privind lipsa datelor de identificare ale persoanelor numite în funcţia de 
administrator, Curtea apreciază că în mod corect tribunalul a reţinut că nu constituie motiv de 
nelegalitate a HAGA. 

Recurenta nu menţionează care sunt textele legale cu caracter imperativ care stabilesc ca în 
situaţia numirii administratorilor aceştia ar trebui să aibă o anume specializare, astfel că şi această 
critică este neîntemeiată. 

Cum nici celelalte critici aduse hotărârii nu sunt de natură a atrage casarea sau modificarea 
hotărârii recurate, în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă, Curtea va  respinge recursul ca 
nefondat. 

 

24. Litigiu cu profesionişti. Procedura insolvenţei. Acţiune în anulare. Casarea 
hotărârii recurate şi trimiterea cauzei aceleiaşi instanţe în vederea desăvârşirii fondului 
pricinii pentru suplimentarea probatoriului. 
 

Art.80 alin.1 lit. b şi lit. c din Legea 85/2006 
Art.312 alin.3 Cod procedură civilă 

 
 Potrivit art.80 alin.1 lit. b şi lit. c din Legea 85/2006: 
     „(1) 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: 
     a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; 
sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar; 
     b) operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, 
efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; 
     c) acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor 
implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice 
alt fel drepturile; …” 

     Decizia civilă nr. 888/19.09.2013 
        Dosar nr. 539/88/2011/a1.1 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Tulcea înregistrată sub nr.539/88/ 27.12.2011/a4 

reclamanta [...], în calitate de lichidator desemnat al debitoarei [...] aflată în procedura insolvenţei 
prevăzută de Legea 85/2006, în contradictoriu cu [...] şi debitoarea [...] prin curator special [...], a 
solicitat, ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: 

- anularea facturii fiscale seria MDV nr.693/09.07.2010 prin care [...] a înstrăinat 
către [...] automobilul marca Ford, model Mondeo, număr de înmatriculare [...], 
serie saşiu [...] şi pe cale de consecinţă,  
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- repunerea părţilor în situaţia anterioară în sensul restituirii bunului în patrimoniul 
debitoarei, iar în cazul în care acest bun nu poate fi identificat sau nu se mai află în 
patrimoniul pârâtului, obligarea acestuia la plata contravalorii bunului. 

 Motivând acţiunea, reclamanta a arătat că prin Sentinţa civilă nr.4150 din 21.10.2011 
pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar nr.539/88/2011 a fost declanşată procedura insolvenţei 
împotriva societăţii debitoare [...] Tulcea şi în îndeplinirea atribuţiilor ce îi reveneau în calitate de 
lichidator a constatat că în perioada 23.06.2010 – 01.08.2010 au fost înstrăinate un număr de 3 
autovehicule, fiind incidente dispoziţiile art.80 alin.1 lit. b şi lit. c din Legea nr.85/2006 în 
considerarea preţului de vânzare al autovehiculului, respectiv 1000,00 lei, mult inferior valorii de 
piaţă a acestora. 
 Se mai arată de către reclamantă că intenţia de a sustrage bunuri de la eventuala valorificare 
în cadrul procedurii de insolvenţă rezultă şi din faptul că procedura insolvenţei împotriva debitoarei 
a fost declanşată la data de 04.08.2011, dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului la 17.02.2011, 
la câteva luni după înstrăinarea autovehiculului, respectiv la data de 09.07.2010, datoriile fiind 
cunoscute conducerii societăţii. 
 În susţinerea cererii au fost depuse la dosar, în copie, următoarele acte: Sentinţa civilă 
nr.4150/21.10.2011 a Tribunalului Tulcea, factura seria MDV nr.693/09.07.2010, fişa de 
înmatriculare autoturism, talon, carte de identitate, listare preţuri autoturisme având aceleaşi 
caracteristici cu autoturismul în litigiu. 

Prin întâmpinare pârâtul a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, arătând în esenţă că 
nu a avut vreodată intenţia de a sustrage acest automobil de la urmărirea de către creditori, ci a 
cumpărat bunul la preţul negociat, cu atât mai mult cu cât, la data achiziţionării automobilului, avea 
calitatea de simplu angajat al societăţii, nefiindu-i prezentată situaţia economică, fiind un 
cumpărător de bună credinţă. 

Mai mult, susţine că bunul înstrăinat de societate nu putea produce nici un venit, dimpotrivă, 
ar fi înregistrat numai cheltuieli fiind într-o stare tehnică şi estetică precară, situaţie în care consideră 
că preţul de 1000 lei este unul corect ţinând seama şi de anul fabricaţiei 2002, dar şi de cererea şi 
oferta de pe piaţă.  

Prin notele de şedinţă depuse la dosar la data de 24 mai 2012 pârâtul a arătat că a 
achiziţionat autoturismul ce face obiectul cauzei cu 4 ani înainte de întocmirea facturii fiscale, 
respectiv în cursul anului 2006, achitând un preţ mult mai mare decât cel înscris în factură deoarece 
conform celor convenite cu [...] a încredinţat asociatului şi administratorului [...] autoturismul marca 
Peugeot deţinut în vederea vânzării acestuia, urmând ca preţul obţinut să fie reţinut de societate, prin 
[...], în contul preţului aferent autoturismului Ford Mondeo. 

Astfel, se arată că în urma vânzării autoturismului personal a fost obţinută suma de 4500 
euro ce a fost pusă la dispoziţia societăţii, precum şi sumele necesare achitării ratelor de leasing şi a 
primelor de asigurare, cu menţiunea că, motivele pentru care nu a fost întocmită factura în 2006 la 
momentul tranzacţiei faptice au constat în aceea că autoturismul Ford Mondeo s-a aflat până în luna 
august 2007 sub incidenţa unui contract de leasing. 

Ulterior, la termenul de judecată din 12 octombrie 2012 pârâtul, a înţeles să invoce dreptul 
de retenţie aşa cum este precizat în Codul civil şi art.39 din legea insolvenţei, prin refuzul predării 
bunului până la plata efectivă a sumelor primite de reclamant pentru achiziţionarea acestui bun. 
           Prin Sentinţa civilă nr. 2336/05.04.2013 Tribunalul Tulcea admite acţiunea, dispunând 
anularea facturii fiscale seria MDV … privind vânzarea autoturismului marca FORD MONDEO cu 
număr de înmatriculare  [...], serie şasiu [...], obligând pârâtul [...] să restituire averii debitoarei [...] 
Tulcea autoturismul sus-menţionat în natură, sau în cazul în care restituirea nu este posibilă se 
dispune obligarea pârâtului la plata contravalorii autoturismului, respingându-se cererea pârâtului 
[...] privind încuviinţarea dreptului de retenţie asupra autoturismului sus-menţionat, ca nefondată, 
pentru următoarele considerente în esenţă: 
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Prin Sentinţa civilă nr. 1168/08.04.2011 în dosarul 539/88/2011 pronunţată de judecătorul 
sindic de pe lângă Tribunalul Tulcea, s-a dispus deschiderea  procedurii insolvenţei în forma 
generală faţă de debitoarea [...], iar prin Sentinţa civilă nr. 4150/21.10.2011 a fost declanşată 
procedura falimentului, fiind desemnat în calitate de lichidator [...] Bucureşti. 

Conform actelor prezentate se constată că la data de 09.07.2010 debitoarea [...] a înstrăinat 
automobilul marca Ford, model Mondeo, număr de înmatriculare [...], numitului [...] pentru suma de 
1000,00 lei conform facturii fiscale seria MDV nr. …, vânzarea având loc anterior deschiderii 
procedurii falimentului faţă de debitoare, iar potrivit prevederilor Legii nr.85/2006 lichidatorul poate 
introduce acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor în cei 
trei ani anteriori deschiderii procedurii. 

Potrivit art.80 alin.1 lit. b din Legea nr. 85/2006 anularea unor acte juridice ale debitorului se 
poate realiza dacă, în cadrul operaţiunii comerciale, prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea 
primită ori, din cuprinsul susţinerilor formulate de pârât, reţine instanţa de fond că autovehiculul a 
fost obiectul unor tranzacţii încheiate cu societatea debitoare prin asociatul şi administratorul [...], 
privind compensarea cu un alt autoturism Peugeot şi cu sumele înaintate către societate necesare 
achitării ratelor de leasing şi a primelor de asigurare aferente autoturismului Ford Mondeo, acesta 
din urmă fiind sub incidenţa unui contract de leasing. 

Pe de altă parte, arată instanţa de fond că, la dosar nu au fost prezentate dovezi privind 
folosirea acestor sume obţinute din tranzacţiile sus-menţionate pentru stingerea datoriilor faţă de 
[...], aspect ce dovedeşte existenţa unui prejudiciu adus creditorilor. 

Preţul tranzacţiei, aşa cum s-a făcut dovada de către lichidator, este derizoriu, iar susţinerile 
pârâtului [...] prin întâmpinare precum că „la momentul cumpărării bunului era într-o stare tehnică 
şi estetică precară”, sunt apreciate de instanţa de fond ca nefiind dovedite în cauză. 

Se susţine că, acţiunea lichidatorului mai este întemeiată şi pe dispoziţiile art.80 alin.1 lit. c 
din Legea nr. 85/2006 care prevede în mod expres, drept condiţie de anulare a unor acte juridice ale 
debitorului, intenţia tuturor părţilor implicate de a sustrage bunul de la urmărirea de către creditori 
sau de a le leza în orice alt fel drepturile.  

În dovedirea intenţiei de fraudă, lichidatorul reclamant a făcut trimiteri la neregulile sesizate 
privind întocmirea actelor contabile, neexistând o dovadă că operaţiunea a fost contabilizată, astfel 
că, reţine instanţa de fond practica judiciară relevată în doctrină, prin care s-a arătat că intenţia de 
fraudă este greu de dovedit, dar poate fi reţinută din circumstanţele încheierii unui act fraudulos, în 
speţă, conturându-se existenţa unei legături strânse între părţile tranzacţiei, cumpărătorul pârât [...] 
fiind angajatul societăţii, aşa cum şi recunoaşte prin întâmpinare, împrejurare ce dovedeşte că părţile 
care au încheiat tranzacţia,  erau la curent cu probabilitatea încetării plăţilor de către debitoare, 
precum şi cu faptul că, societatea debitoare avea obligaţii către creditori, aceste obligaţii provenind 
din acte anterioare încheierii vânzării supuse anulării, respectiv titlul executoriu ce a stat la baza 
cererii creditoarei [...], pentru deschiderea procedurii, declaraţiile de creanţă înregistrate la dosarul 
de faliment nr. 846/88/2010 şi cuprinse în tabelul preliminar, care sunt născute anterior încheierii 
vânzării. 

În acelaşi sens, arată instanţa de fond că, frauda este definită ca fiind o încălcare intenţionată, 
de către părţi, adesea prin utilizarea unor mijloace viclene a dispoziţiilor imperative ale legislaţiei în 
vigoare cu ocazia încheierii sau executării unui act juridic, sancţiunea fraudei fiind nulitatea actului 
juridic astfel încheiat. 

Faţă de considerentele sus expuse, reţine instanţa de fond că, în speţă, pârâţii, în mod 
conştient şi intenţionat doreau să prejudicieze creditorii prin acte juridice de natură a micşora 
creanţele creditorilor. 

Cât priveşte capătul de cerere referitor la încuviinţarea dreptului de retenţie asupra bunului în 
litigiu până la restituirea sumelor de bani primite de [...], inclusiv pentru plata ratelor de leasing, 
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apreciază instanţa de fond în sensul  respingerii acestui capăt de cerere ca nefondat,  pentru 
următoarele motive: 

Dreptul de retenţie este un drept real de garanţie imperfect, opozabil erga omnes, o garanţie 
pur pasivă care conferă o simplă detenţie precară şi nu o posesie şi deşi de natură reală, nu conferă 
titularului său cele două atribute: de urmărire şi de preferinţă şi nici posibilitatea de a vinde lucrul 
pentru a fi plătit din preţul obţinut. 

În consecinţă, nu poate fi instituit un drept de retenţie în favoarea pârâtului într-o acţiune în 
anulare promovată de reclamantul lichidator, desemnat în temeiul Legii nr. 85/2006, împotriva sa, 
în situaţia în care nu există un raport juridic obligaţional între ei.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs recurentul pârât [...], criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 304. pct.7 şi art.304 1  
Cod. Pr. civ, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

„Greşit instanţa de fond a admis acţiunea dedusă judecăţii relevând o situaţie de fapt 
străină pricinii, hotărârea cuprinzând motive contradictorii privind prestaţiile efective ale 
recurentului în contul preţului autoturismului” deoarece: 

- greşit s-a reţinut că preţul autoturismului ar fi de numai 1000 lei , suma cuprinsă în 
factura fiscală, chiar dacă s-a observat că, preţul autoturismului consta în plata 
ratelor de leasing şi a sumei reprezentând contravaloarea autoturismului marca 
Peugeot deţinut de recurentul  pârât, valoare cuantificată la suma de 74.976 lei; 

- greşit s-a sugerat că sumele achitate în contul preţului autoturismului au fost 
folosite în alt mod decât achitarea datoriilor societăţii în condiţiile în care, sumele 
achitate au  condus la executarea întocmai a contractului de leasing, numai aşa 
explicându-se perfectarea contractului de vânzare cumpărare cu societatea de 
leasing; 

- greşit s-a apreciat că recurentul ar fi avut cunoştinţă despre intenţia 
administratorului de a frauda creditorii odată ce, având calitatea de angajat în 
funcţie de execuţie, nu avea posibilitatea de a cunoaşte despre datoriile societăţii 
comerciale şi nici nu putea influenţa achitarea datoriilor; 

- cu prilejul judecăţii cauzei la fond s-a făcut dovada achitării în contul preţului a 
sumei totale de  74.976 lei, suma de 1000 lei fiind achitată pentru autoturism ca o 
ultimă rată, ea nereprezentând întreaga sumă plătită cu titlu de preţ; 

- reclamanta nu a făcut dovada susţinerilor sale privind valoarea reală a bunului odată 
ce nu a solicitat administrarea probei cu expertiză tehnică evaluatorie a bunului, 
astfel încât să se poată constata, raportat la gradul de uzură morală şi fizică a 
bunului fabricat în 2002 – cu 9 ani înainte de momentul vânzării – care este 
valoarea concretă a acestuia; 

- apreciază în sensul inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată odată ce bunul 
achiziţionat este deţinut în devălmăşie cu soţia sa – [...] – hotărârea determinând 
ieşirea din patrimoniul comun al soţilor a bunului la dobândirea căruia au contribuit 
în egală măsură. 

„Greşit instanţa de fond a procedat la respingerea capătului de cerere privind  instituirea 
dreptului de retenţie” atât timp cât pentru recunoaşterea acestei garanţii reale imperfecte nu este 
necesar să existe un raport obligaţional între deţinătorul bunului şi debitorul aflat în insolvenţă, 
pentru că lichidatorul nu acţionează în nume propriu, ci în calitate de reprezentant al debitorului. 
 „Greşit instanţa de fond nu a dispus repunând părţile în situaţia anterioară, obligarea 
reclamantei să restituie preţul autoturismului” aceasta în condiţiile în care nu s-a stabilit valoarea 
acestuia. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în considerarea dispoziţiilor art.1169 Cod Civil, prin raportare la  
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dispoziţiile art. 8 cu referire la art. 80 alin.1 lit. b şi lit. c din Legea nr. 85/2006,  Curtea 
apreciază în sensul admiterii recursului ca fondat, şi văzând şi dispoziţiile art.312 C.pr.civ. 
dispune casarea hotărârii recurate cu consecinţa trimiterii cauzei aceleiaşi instanţe în vederea 
desăvârşirii fondului pentru suplimentarea  probatoriului cu privire la :  

 - sumele achitate de recurent în contul societăţii pentru contractul de leasing; 
 - evidenţele societăţii privind încasarea sumelor de la recurent; 
 - depunerea la dosar a contractului de leasing pentru autoturism; 
 - relaţii de la  firma de leasing privind situaţia încasărilor ratelor de leasing; 
- orice alte probe pertinente soluţionării cauzei, pentru următoarele considerente, în 

esenţă: 
  Tribunalul Tulcea a fost investit de lichidatorul judiciar [...] al debitoarei [...], la data de  
27.12.2011, cu soluţionarea cauzei având ca obiect : 

- anularea facturii fiscale seria MDV nr. …/09.07.2010 prin care [...] a înstrăinat 
către [...] automobilul marca Ford, model Mondeo, număr de înmatriculare [...], 
serie saşiu [...] şi pe cale de consecinţă,  

- repunerea părţilor în situaţia anterioară în sensul restituirii bunului în patrimoniul 
debitoarei, iar în cazul în care acest bun nu poate fi identificat sau nu se mai află în 
patrimoniul pârâtului, obligarea acestuia la plata contravalorii bunului, cu motivaţia 
sus expusă. 

Prin Sentinţa civilă nr. 2336/05.04.2013 Tribunalul Tulcea admite acţiunea dispunând, 
anularea facturii fiscale seria MDV nr.693/09.07.2010 privind vânzarea autoturismului marca FORD 
MONDEO cu număr de înmatriculare  [...], serie şasiu [...], obligând pârâtul [...] să restituire averii 
debitoarei [...] Tulcea, autoturismul sus-menţionat în natură, sau în cazul în care restituirea nu este 
posibilă se dispune obligarea pârâtului la plata contravalorii autoturismului, respingându-se cererea 
pârâtului [...] privind încuviinţarea dreptului de retenţie asupra autoturismului sus-menţionat, ca 
nefondată, pentru considerentele sus relevate. 
 Acestea sunt condiţiile în care recurentul [...] promovează recursul dedus judecăţii criticând 
soluţia  pronunţată de instanţa de fond sub aspectul nelegalităţii şi netemeiniciei, astfel că, reluând 
motivele de recurs, Curtea, reţine: 
 Potrivit art.80 alin.1 lit. b şi lit. c din Legea 85/2006  
     „(1) 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: 
    a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt 
exceptate sponsorizările în scop umanitar; 
    b) operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate 
în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; 
    c) acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor 
implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în 
orice alt fel drepturile; …” 

În atare condiţii, faţă de conţinutul textului de lege ce a reprezentat fundamentul promovării 
acţiunii dedusă judecăţii, apreciază Curtea că, în mod  greşit, instanţa de fond a procedat la 
admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, în condiţiile în care, în cauză sunt necesare 
administrarea de probe suplimentare, pentru  desăvârşirea judecăţii. 
 Astfel, reţine Curtea că probatoriul administrat nu face dovada sumelor achitate de 
recurent în contul societăţii de leasing pentru bunul achiziţionat şi pentru care, era perfectat un 
contract de leasing, a istoricului ratelor de leasing, a datei de la care recurentul a achitat 
contravaloarea bunului, valoare cuantificată de acesta la suma de 74.976 lei. 
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 În acelaşi sens, Curtea reţine că acelaşi probatoriu face dovada, în referire la „compensarea 
preţului bunului” şi cu un alt autoturism marca Peugeot, căruia i se adaugă ratele de leasing şi 
primele de asigurare aferente  bunului vândut, ori, în speţă, nu au fost depuse înscrisuri elocvente, 
din care să rezulte exactitatea susţinerilor reclamantei intimate, în calitatea sa de lichidator judiciar 
al debitoarei, privind „preţului mult inferior valorii de piaţă a autoturismului marca Ford 
Mondeo”, aspect esenţial, ce este necesar a fi examinat de instanţă, având în vedere dispoziţiile 
cuprinse în conţinutul art.80 alin.1 lit. b din Legea nr.85/2006 „prestaţia debitorului depăşeşte 
vădit pe cea primită”. 
 În egală măsură, Curtea reţine a fi în imposibilitate de a stabili cuantumul exact al 
sumelor achitate de recurent în contul societăţii, neexistând la dosar probe privind evidenţele 
societăţii sub aspectul încasării sumelor de la recurent, cum, de altfel, nu există o copie a 
contractului de leasing pentru autoturism sau relaţii de la firma de leasing privind situaţia 
încasării ratelor de leasing. 
 În atare condiţii, apreciind că, în speţă, sunt aplicabile dispoziţiile art.312 alin.3 C.pr.civ., 
odată ce sunt necesare administrarea de probe noi, Curtea, admiţând recursul, dispune casarea 
hotărârii recurate cu consecinţa trimiterii cauzei aceleiaşi instanţe în vederea desăvârşirii 
fondului pricinii prin administrarea alăturat probelor sus reţinute şi a oricăror alte probe 
pertinente soluţionării. 

 

25. Plângere formulată împotriva directorului ORC. Inexistenţa unei hotărâri prin care 
să se decidă majorarea capitalului social al societăţii la momentul în care s-au vărsat sumele şi 
au fost plătite creditorului. 
 

Art. 210, alin. 4, art. 221  din Legea nr. 31/1990 
 

Potrivit art. 210 alin. 4 din Legea nr. 31/1990: 
“Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă numai 

cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor 
sau primelor de emisiune”. 

Art. 221 prevede că „Societatea cu răspundere limitată îşi poate majora capitalul social, în 
modalităţile şi din sursele prevăzute de art. 210”. 

Faptul că asociatul unic intenţiona majorarea capitalului social prin aportul său, faptul că a 
concretizat această intenţie prin hotărârea din 27.07.2011 şi faptul că la vărsarea sumelor s-a specificat că 
reprezintă aport la capitalul social nu înlătura faptul că nu a existat o hotărâre prin care să se decidă 
majorarea capitalului social al acestei societăţi la momentul în care s-au vărsat sumele şi la care au fost 
plătite creditorului. 

O astfel de hotărâre a fost emisă ulterior, respectiv la data de 08.08.1012, după avansarea întregii 
sume destinate majorării capitalului social către creditor. 

Astfel, indiferent de destinaţia sumelor înscrisă pe documentul de plată (sume aferente majorării 
capitalului social), respectivele sume nu fac dovada majorării capitalului social în condiţiile în care la acel 
moment (al plăţii) nu exista o hotărâre a societăţii (prin asociatul ei unic) care să stabilească majorarea 
capitalului social. În plus, aceste sume au fost imediat avansate către o societate creditoare, astfel că la data 
la care s-a hotărât majorarea capitalului social  nu se mai aflau în conturile societăţii. 
 

     Decizia civilă nr. 922/23.09.2013 
        Dosar nr. 2581/118/2013 

 
Prin cererea înregistrată sub nr. 17649 din 28.03.2013, petenta [...] a formulat plângere 

împotriva rezoluţiei nr. 57 din 03.01.2012 a Directorului Oficiului Comerţului, solicitând 
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modificarea în tot a rezoluţiei în sensul admiterii cererii de menţiuni formulată de societatea petentă 
cu privire la modificarea capitalului social de la suma de 300000 lei la suma de 1512662 lei . 

În motivare s-a arătat că prin Decizia Asociatului Unic al [...] nr. 1 din 08.08.2012 s-a decis 
majorarea capitalului social al societăţii la suma de la suma de 300000 lei la suma de 1512662 lei. 
Decizia a avut la bază hotărârea Consiliului Local Cernavodă nr. 177 din 27.07.2011 prin care s-a 
hotărât vărsarea  acestei sume în vederea achitării datoriilor restante ale societăţii, pentru a fi 
posibilă reluarea furnizării agentului termic către populaţie. Întrucât creanţa către furnizor era 
eşalonată, vărsămintele efectuate de către asociatul unic al societăţii s-au efectuat în rate, în contul 
de capital al societăţii, cu scopul achitării creanţelor datorate către [...]. Aceste vărsăminte aferente 
majorării capitalului social au fost efectuate, astfel: suma de 600000 lei prin op nr. 2640 din 
28.10.2011, suma de 400000 lei prin op nr. 170 din 31.01.2012, suma de 212662 lei prin op 1873 
din 6.08.2012. Ulterior efectuării acestor vărsăminte a fost adoptată decizia de majorare  a 
capitalului social. 

Deşi  la dosarul cauzei au fost depuse toate documentele din care rezultă situaţia de fapt şi 
extrasele de cont din care reiese efectuarea vărsămintelor privind capitalul social la momentul plăţii, 
intimatul ORC Constanţa a respins cererea, motivat de faptul că nu s-a făcut dovada existenţei în 
cont a sumei de 300000 lei cu care s-a decis majorarea capitalului social. 

A menţionat petenta că suma cu care s-a decis majorarea capitalului social este de 1512662 
lei şi nicidecum 300000 lei cum a reţinut intimatul, iar la dosarul cauzei au fost depuse atât extrasele 
de cont cât şi ordinele de plată care atestă efectuarea vărsămintelor. În balanţele societăţii suma de 
1212662 lei a fost menţionată în contul de capital social, conform voinţei asociatului unic, rezultând 
astfel destinaţia sumelor de majorare a capitalului social, iar faptul că sumele au fost folosite în 
interesul societăţii pentru plata furnizorilor nu schimbă destinaţia sumelor. Ultima plată cu această 
destinaţie a fost efectuată la data de 06.08.2012 deci cu două zile înainte de adoptarea Deciziei 
Asociatului Unic. 

Suma de bani depusă ca aport la constituirea societăţii sau la majorarea capitalului social 
poate fi folosită în activitatea curentă a societăţii pentru a achiziţiona bunuri şi/sau servicii, pentru 
plata salariilor, plata taxelor şi impozitelor. Justificarea utilizării banilor se face pe bază de 
documente financiar contabile prevăzute de Ordinul nr. 3512/2008. 

Pe de altă parte, este nefondată susţinerea potrivit cu care nu există corespondent între 
valoarea părţilor sociale şi numărul acestora, pentru că potrivit punctului 2 al deciziei s-a hotărât 
majorarea părţilor sociale la 150 şi modificarea valorii unei părţi sociale la suma de 100841,41 lei, 
între cele două noţiuni existând corelaţie, rezultând astfel capitalul social de 1512662 lei. 

ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa, în temeiul art. 7 din OUG 116/2009, a înaintat 
plângerea către Tribunalul Constanţa, fiind înregistrată la data de 5.03.2013 sub nr. 2581/118/2013 . 

Petenta a formulat şi concluzii scrise prin care a reluat susţinerile din plângere, subliniind 
că vărsămintele s-au efectuat în rate, în contul de capital social al societăţii, cu scopul precis al 
achitării creanţelor societăţii datorate către [...]. De altfel, în Hotărârea nr 177/2011 a Consiliului 
Local Cernavodă s-a prevăzut că mărirea capitalului social se face în două tranşe exclusiv pentru 
plata creanţelor către respectivul creditor, iar hotărârea de majorare a capitalului social a fost 
adoptată doar ulterior efectuării tuturor vărsămintelor. A mai învederat petenta că majorarea 
capitalului social se poate realiza potrivit art. 210 din Legea 31/1990 prin emiterea de noi acţiuni sau 
prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor aporturi în natură sau/şi 
numerar, iar doctrina  a statuat faptul că singura cale reală de majorare a capitalului social este aceea 
de a aduce noi aporturi, subscrise de asociaţi sau terţi, materializată prin emiterea de noi acţiuni sau 
subscrierea de noi părţi sociale. 
 Prin sentinţa civilă nr. 771/30.04.2013, Tribunalul Constanţa  a respins ca nefondată 
plângerea formulată de petenţii [...] şi CONSILIUL LOCAL CERNAVODĂ PRIN PRIMAR.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
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Prin Hotărârea nr. 177/2011 a Consiliului Local Cernavodă s-a prevăzut mărirea capitalului 
social al [...] de la suma de 300000 lei la suma de 1512662 lei, majorarea valorii unei părţi sociale de 
la 2000 lei la 10084,41 lei fiecare şi împărţirea capitalului social în 150 de părţi sociale, fiecare cu o 
valoare de 10084,41 lei, urmând ca majorarea de capital social a se face în două tranşe exclusiv 
pentru plata creanţelor către respectivul creditor. S-a stabilit şi obligaţia de recuperare a capitalului 
social prin colectarea datoriilor de la populaţie.  

Astfel, au fost efectuate vărsăminte în contul debitoarei cu menţiunea că sunt aferente 
majorării capitalului social, după cum urmează: suma de 600000 lei prin op nr. 2640 din 28.10.2011, 
suma de 400000 lei prin o.p. nr. 170 din 31.01.2012, suma de 212662 lei prin o.p. 1873 din 
6.08.2012. Însă ulterior efectuării acestor vărsăminte, sumele au fost virate către [...] în vederea 
acoperirii datoriei preluate de către [...] de la Direcţia de Apă Canalizare Termoficare din cadrul 
Primăriei Oraşului Cernavodă. 

După efectuarea acestor plăţi la data de 8.08.2012 a fost adoptată Hotărârea Asociatului 
Unic al [...] prin care s-a decis majorarea capitalului social de la suma de 300000 lei la suma de 
1512662 lei, majorarea valorii unei părţi sociale de la 2000 lei la 10084,41 lei fiecare şi împărţirea 
capitalului social în 150 de părţi sociale , fiecare cu o valoare de 10084,41 lei. S-a menţionat că 
vărsămintele au fost efectuate cu ordinele de plată sus precizate şi că sumele au fost folosite în 
vederea achitării creanţelor societăţii. 

Instanţa a reţinut că este adevărată afirmaţia petentei în sensul că suma de bani depusă ca 
aport la majorarea capitalului social poate fi folosită în activitatea curentă a societăţii pentru a 
achiziţiona bunuri şi/sau servicii, pentru plata salariilor, plata taxelor şi impozitelor. Însă, acest fapt 
poate fi realizat doar după definitivarea operaţiunilor necesare majorării capitalului social, printre 
care se numără şi cele referitoarea la efectuarea înregistrărilor în Registrul Comerţului.  

 În cauză nu se poate vorbi despre o veritabilă operaţiune de majorare a capitalului social 
întrucât la data adoptării Hotărârii Asociatului Unic de majorare a capitalului, sumele de bani cu 
care s-a menţionat că se va realiza această operaţiune nu se mai aflau în contul societăţii petente, 
întrucât chiar la data virării fiecare dintre cele trei tranşe au fost virate în contul unei alte societăţi 
comerciale. 

Pe de altă parte, deşi în ordinele de plată s-a menţionat în mod expres destinaţia sumelor, 
totuşi viramentele nu s-au făcut aşa cum s-a menţionat în Hotărârea nr. 177/2011 a Consiliului Local 
Cernavodă, prin două tranşe, ci au existat mai multe plăţi. 

Cât priveşte faptul că s-a menţionat suma de 300000 lei judecătorul a constatat că este 
vorba despre o eroare materială, care nu poate sta la baza admiterii prezentei plângeri. 

În aceste condiţii, nu se poate verifica îndeplinirea condiţiei privind realitatea 
vărsămintelor, motiv pentru care instanţa a constatat că în mod corect a fost respinsă cererea de 
înregistrare în Registrul Comerţului a majorării de capital social, a respins plângerea ca nefondată. 
Faptul că cererea nu a fost primită ca urmare a lipsei dovezii privind existenţa sumei în contul 
petentei, judecătorul a constatat că nu mai este necesară analizarea motivului referitor la necorelarea 
părţilor sociale cu valoarea lor nominală. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs petenta [...] pentru următoarele considerente: 
Prin Decizia Asociatului Unic al societăţii nr. 1/08.08.2012, Consiliul Local Cernavoda a 

hotărât majorarea capitalului social al societăţii la suma de 1.512.662 lei, majorarea având la baza 
hotărârea Consiliului Local Cernavoda nr. 177/27.07.2011 prin care s-a decis vărsarea acestei sume 
către subscrisa in vederea achitării datoriilor restante ale societăţii către centrala [...]. 

Vărsămintele aferente majorării capitalului social au fost efectuate de către asociatul unic al 
societăţii in rate, in contul de capital social al societăţii, cu scopul precis al achitării creanţelor 
societăţii datorate către [...], astfel: suma de 600.000 de lei prin O.P. nr. 2640/28.10.2011, suma de 
400.000 de lei prin O.P. nr. 170/31.01.2012, suma de 212.662 lei prin O.P. nr. 1873/06.08.2012. 
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Acest lucru s-a datorat faptului ca [...] - furnizorul creditor - a impus achitarea a 1/3 din 
datoria Direcţiei de Apă Canalizare şi Termoficare pana la data de 28.07.2011, datoria totala fiind in 
suma de 2.025.962,71 lei, furnizorul sistând livrarea de energie termica începând cu data de 
01.07.2011. 

Datoriile către acest creditor au fost înregistrate de către fostul serviciu existent in cadrul 
Primăriei Cernavoda - Direcţia de Apă Canalizare şi Termoficare, care în prezent este desfiinţată, 
dar ale cărei datorii către furnizorul [...] au fost preluate de către subscrisă prin contractul de cesiune 
de creanţa aprobat prin Hotărârea nr. 156/20.07.2011, încheiat intre cedentul Primăria Oraşului 
Cernavoda pentru D.A.C.T. si subscrisa. 

Ca urmare a datoriilor preluate de către societate, asociatul unic Consiliul Local Cernavoda a 
vărsat suma totala de 1.212.662 lei, reprezentând exact creanţa datorata către creditorul [...], tocmai 
în scopul apărării drepturilor cetăţenilor Oraşului Cernavodă in vederea reluării furnizării agentului 
termic. 

La dosarul depus la Oficiul Registrului Comerţului au depus toate documentele din care 
rezulta situaţia de fapt, inclusiv extrasele de cont din care rezulta efectuarea vărsămintelor privind 
capitalul social la momentul plaţii, însă intimata a dispus prin rezoluţie respingerea cererii sub doua 
aspecte si anume că nu s-a făcuta dovada existentei in conturile societăţii a sumei de 300.000 de lei 
cu care s-a decis majorarea capitalului social, iar intre valoarea părţilor sociale si numărul de părţi 
sociale nu exista corelaţie. 

Prin extrasele de cont depuse s-a făcut dovada virării eşalonate a sumelor cu destinaţia de 
capital social cat si ordinele de plata cu care s-au efectuat aceste vărsăminte. 

Cu toate acestea, in mod eronat intimata a respins cererea recurentei de majorare a capitalului 
social, având in vedere faptul ca potrivit Normelor de organizare si funcţionare a Oficiului 
Registrului Comerţului Constanta la înregistrarea majorării capitalului social în numerar, petentul 
trebuie sa indice dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii), 
cerinţă îndeplinită, transele de virament privind efectuarea majorării capitalului social fiind efectuate 
astfel: suma de 600.000 de lei prin O.P. nr. 2640/28.10.2011, suma de 400.000 de lei prin O.P. nr. 
170/31.01.2012, suma de 212.662 lei prin O.P. nr. 1873/06.08.2012. 

De asemenea, motivaţia instanţei de fond avuta in vedere la respingerea cererii  potrivit 
căreia viramentele nu s-au făcut aşa cum s-a menţionat in Hotărârea nr. 177/2011 a Consiliului 
Local Cernavoda prin doua transe ci au existat mai multe transe nu poate fi reţinuta. 

Nu are nici o relevanta faptul ca majorarea de capital social s-a realizat in trei transe si nu in 
doua transe astfel cum a fost prevăzut in Hotărârea C.L. Cernavoda, câtă vreme destinaţia sumelor a 
fost cea prevăzuta in hotărâre si au fost virate exclusiv in contul de capital social. 

Întrucât s-a făcut dovada deplină cu privire la existenţa in cont a sumei cu care a fost majorat 
capitalul social prin extrasele de cont aflate la dosarul cauzei,  nu pot fi reţinute ca fiind fondate 
susţinerile instanţei de fond in sensul ca nu se poate verifica îndeplinirea condiţiei privind realitatea 
vărsămintelor. 

Solicită admiterea recursului formulat, modificarea in totalitate a sentinţei civile recurate, în 
sensul admiterii plângerii formulate împotriva rezoluţiei nr. 57/03.01.2013 pronunţată de Oficiul 
Registrului Comerţului Constanţa, cu consecinţa modificării in totalitate a rezoluţiei atacate in 
sensul admiterii cererii de menţiuni formulata de către subscrisa cu privire la modificarea capitalului 
social al societăţii de la suma de 300.000 de lei la suma de 1.512.662 lei. 

Recursul a fost respins ca nefondat pentru următoarele considerente: 
În speţă sunt relevante următoarele aspecte: 
Prin Hotărârea nr. 177/27.07.2011 a Consiliului Local Cernavodă s-a prevăzut mărirea 

capitalului social al [...] de la suma de 300000 lei la suma de 1512662 lei, majorarea valorii unei 
părţi sociale de la 2000 lei la 10084,41 lei fiecare şi împărţirea capitalului social în 150 de părţi 
sociale, fiecare cu o valoare de 10084,41 lei, urmând ca majorarea de capital social a se face în două 
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tranşe exclusiv pentru plata creanţelor către respectivul creditor. S-a stabilit şi obligaţia de 
recuperare a capitalului social prin colectarea datoriilor de la populaţie.  

 Au fost efectuate vărsăminte în contul debitoarei cu menţiunea că sunt aferente majorării 
capitalului social, după cum urmează: suma de 600000 lei prin o.p. nr. 2640 din 28.10.2011, suma 
de 400000 lei prin o.p. nr. 170 din 31.01.2012, suma de 212662 lei prin o.p. 1873 din 6.08.2012. 
Ulterior efectuării acestor vărsăminte, sumele au fost virate către [...] în vederea acoperirii datoriei 
preluate de către [...] de la Direcţia de Apă Canalizare Termoficare din cadrul Primăriei Oraşului 
Cernavodă . 

După efectuarea acestor plăţi, la data de 8.08.2012 a fost adoptată Hotărârea Asociatului 
Unic al [...] prin care s-a decis majorarea capitalului social de la suma de 300000 lei la suma de 
1512662 lei, majorarea valorii unei părţi sociale de la 2000 lei la 10084,41 lei fiecare şi împărţirea 
capitalului social în 150 de părţi sociale, fiecare cu o valoare de 10084,41 lei. S-a menţionat că 
vărsămintele au fost efectuate cu ordinele de plată sus precizate şi că sumele au fost folosite în 
vederea achitării creanţelor societăţii. 

În speţă nu se contestă faptul că este posibilă procurarea de fonduri prin  majorarea 
capitalului social ca urmare a aportului unuia din asociaţi (în speţă asociatul unic Consiliului Local 
Cernavodă care a şi emis o hotărâre în acest sens) şi  că este posibilă plata datoriilor din aceste sume 
pentru care în speţă s-a şi prevăzut expres o astfel de destinaţie. 

Faptul că suma nu a fost depusă în două tranşe cum prevedea hotărârea asociatului unic ci 
în trei tranşe nu poate constitui un impediment pentru înscrierea menţiunii privind majorarea 
capitalului social în Registrul Comerţului. 

Însă, potrivit art. 210 alin. 4 din Legea nr. 31/1990: 
“Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă 

numai cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, 
beneficiilor sau primelor de emisiune”. 

Art. 221 prevede că „Societatea cu răspundere limitată îşi poate majora capitalul social, în 
modalităţile şi din sursele prevăzute de art. 210”. 

În concluzie, este necesară o Hotărâre care să concretizeze intenţia asociatului unic al [...] 
exprimată prin Hotărârea nr. 177/27.07.2011 a CL Cernavodă, Consiliul Local Cernavodă, în 
calitate de asociat unic, având drepturile şi obligaţiile Adunării Generale a Asociaţilor (art. 13 alin. 1 
din Legea nr. 31/1990). 

În speţă, o astfel de hotărâre  care să stabilească majorarea capitalului social a fost emisă 
după efectuarea vărsămintelor si după virarea acestora creditorului [...]. 

Faptul că asociatul unic intenţiona majorarea capitalului social  prin aportul său , faptul că 
a concretizat această intenţie prin hotărârea din 27.07.2011 şi faptul că la vărsarea sumelor s-a 
specificat că reprezintă aport la capitalul social cu înlătura faptul că nu a existat o hotărâre a [...] care 
să decidă majorarea capitalului social al acestei societăţi la momentul în care s-au vărsat sumele si la 
care au fost plătite creditorului. 

O astfel de hotărâre a fost emisă ulterior, respectiv la data de 08.08.1012, după avansarea 
întregii sume  destinată majorării capitalului social către creditorul [...]. 

Astfel, indiferent de destinaţia sumelor înscrisă pe documentul de plată (sume aferente 
majorării capitalului social), respectivele sume nu fac dovada majorării capitalului social în 
condiţiile în care la acel moment (al plăţii) nu exista o hotărâre a societăţii (prin asociatul ei unic) 
care să stabilească majorarea capitalului social. În plus, aceste sume au fost imediat avansate către o 
societate creditoare astfel că la data la care s-a hotărât majorarea capitalului social  nu se mai aflau 
în conturile societăţii. 

Faţă de aceste considerente, se apreciază că nu au fost respectate cerinţele în vederea 
înscrierii menţiunii de majorarea a capitalului social în Registrul Comerţului. 
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26. Procedura insolvenţei – art. 16 alin. 3 din Legea nr. 85/2006. Sesizare din oficiu a 
judecătorului sindic în vederea înlocuirii administratorului judiciar al debitoarei. 
 

Art. 11, 16 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 
 

Prin cererile adresate judecătorului sindic creditoarele au solicitat ca acesta să se sesizeze din oficiu 
şi să dispună înlocuirea administratorului judiciar al debitoarei, invocând o serie de aspecte legate de 
activitatea defectuoasă a administratorului judiciar în procedura insolvenţei debitoarei. 

O astfel de cerere poate fi primită prin însuşirea ei de către judecător, care se sesizează din oficiu şi 
dispune, în consecinţă, înlocuirea administratorului judiciar. 
         Având în vedere că judecătorul sindic nu a înţeles să se autosesizeze şi să dispună astfel înlocuirea 
administratorului judiciar, se apreciază că acesta nu era ţinut să-şi motiveze poziţia şi nici să argumenteze 
de ce nu şi-a însuşit susţinerile celor două creditoare.  
         Într-adevăr, cererile formulate de cele două creditoare nu au ca obiect înlocuirea administratorului, ci 
doar autosesizarea judecătorului sindic în acest sens, neputând fi calificate ca „cereri de natură judiciară 
aferente procedurii” în sensul art.11 din lege, cereri pe care judecătorul sindic să fie ţinut a le analiza pe 
fond şi a se pronunţa asupra lor. 
          Faţă de caracterul concursual al procedurii insolvenţei, Legea nr.85/2006 nu permite, decât în 
anumite situaţii speciale şi strict reglementate, ca cererile legate de procedură şi care îi interesează în mod 
direct pe creditori să fie formulate de aceştia individual, în general drepturile creditorilor fiind exercitate cu 
titlu colectiv şi organizat în adunarea creditorilor sau, după caz, în comitetul creditorilor. 
         Prin urmare, cele două creditoare nu pot formula în mod individual o cerere legată de înlocuirea 
administratorului judiciar deoarece o astfel de acţiune aparţine, în situaţia în care judecătorul sindic nu se 
sesizează din oficiu, exclusiv comitetului creditorilor. 
         Cu alte cuvinte, creditorii nu pot obţine schimbarea practicianului în insolvenţă decât în condiţiile 
prevăzute în mod restrictiv de art.22 alin.2 din lege, orice acţiune exercitată în mod individual în acest scop 
nefiind permisă de lege. 
 

     Decizia civilă nr. 954/02.10.2013 
        Dosar nr. 4/30/2010 

 
Prin memoriul formulat la data de 02.03.2011 şi înregistrat sub nr. 4/30/2010 la Tribunalul 

Constanţa, creditoarea SC [...] SRL a adus la cunoştinţa instanţei o serie de aspecte legate de 
activitatea administratorului judiciar desemnat în cauză pentru debitoarea SC [...] SRL, solicitând 
instanţei să se sesizeze din oficiu şi să dispună înlocuirea acestuia. 

De asemenea, creditoarea Banca [...] SA Cluj Napoca a învestit judecătorul sindic la data de 
03.09.2012, în temeiul art. 22 alin. 2 din Legea nr.85/2006, cu sesizarea din oficiu asupra necesităţii 
înlocuirii aceluiaşi practician în reorganizare. 

Legal citat, administratorul judiciar al debitoarei, a depus întâmpinare, prin care a invocat 
excepţiile inadmisibilităţii memoriului formulat de creditoarea SC [...] SRL cât şi lipsa calităţii 
procesuale active a creditoarelor SC [...] SRL şi Banca [...] SA, în considerarea dispoziţiilor art.22 
alin.2 din legea în materie. 

Prin sentinţa civilă nr. 1583/18.12.2013 Tribunalul Constanţa, în temeiul dispoziţiilor art.16 
alin.3 din Legea nr.85/2006, a dispus desemnarea în calitate de preşedinte al Comitetului 
Creditorilor debitoarei SC [...] SRL a creditoarei Banca [...]. 

A respins ca nefondată excepţia inadmisibilităţii invocată de intimata [...] în calitate de 
administrator judiciar al debitoarei SC [...] SRL. 

A admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a creditorilor Banca [...] SA şi SC [...] SRL 
prin administrator judiciar Casa de Insolvenţă [...] SPRL şi, în consecinţă, a respins cererile de 
sesizare din oficiu cu privire la cererea de înlocuire ca fiind formulate de persoane fără calitate 
procesuală activă. 
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Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că cererea unui participant la 
procedură de a se sesiza din oficiu cu privire la pretinsele abateri legale şi judiciare ale 
practicianului în reorganizare are caracter admisibil în condiţiile în care judecătorul sindic apreciază 
că motivele invocate au caracter temeinic, fiind însă necesară o autoînvestire sau o însuşire a 
respectivelor motive, având în vedere specificul procedurii insolvenţei, sens în care nu s-a putut 
reţine eficienţa juridică a inadmisibilităţii invocate de practician.  

 S-a apreciat că o astfel de sesizare are caracter admisibil, cu amendamentul ca judecătorul 
sindic să se autoînvestească cu pretinsele motive temeinice şi să le pună în discuţia contradictorie a 
părţilor tocmai în considerarea dispoziţiilor art.11 litera e din Legea nr.85/2006, prin calificarea 
sesizării ca fiind o cerere de înlocuire. 

În raport de această calificare, judecătorul sindic a analizat subsecvent excepţia lipsei calităţii 
procesuale active a creditoarelor SC [...] SRL şi Banca [...] SA de a promova o cerere de înlocuire 
din perspectiva dispoziţiilor art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006. 

 S-a reţinut că, potrivit art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, în orice stadiu al procedurii, 
judecătorul-sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe 
administratorul judiciar, prin încheiere motivată, pentru motive temeinice. Încheierea de înlocuire se 
pronunţă în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea administratorului judiciar şi a comitetului 
creditorilor.  

Procedura insolvenţei reprezintă, potrivit art. 3 pct. 3, o procedură colectivă în care creditorii 
recunoscuţi participă împreună la urmărirea şi recuperarea creanţelor lor, în modalităţile prevăzute 
de lege.  

Având în vedere caracterul colectiv, concursual şi egalitar al procedurii, legiuitorul a înţeles 
ca anumite acţiuni să se exercite individual de către creditori, iar altele să fie exercitate prin organele 
lor colective, adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor. Aceasta se explică prin aceea că, 
atunci când urmează a fi adoptate măsuri care privesc interesul comun al creditorilor, adoptarea 
acestora să se realizeze în condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute de lege, situaţii în care se 
conferă calitate procesuală activă adunării creditorilor sau comitetului creditorilor şi nu creditorilor 
acţionând individual, care nu se pot subroga, printr-un act unilateral de voinţă, în rolul organelor 
colective şi nu se pot substitui voinţei acestora. Ori, aceasta este raţiunea pentru care legiuitorul, în 
cazul cererii de înlocuire a administratorului judiciar, a înţeles să confere calitate procesuală activă 
comitetului creditorilor şi nu creditorilor acţionând în mod individual.  

Dacă numirea administratorului judiciar s-a realizat ţinând cont de votul majoritar al 
creditorilor reuniţi în adunarea creditorilor, tot astfel, reprezentanţii creditorilor (comitetul 
creditorilor), sau, după caz, adunarea creditorilor (infirmând o soluţie a comitetului creditorilor de 
respingere a propunerii privind formularea unei cereri de înlocuire a administratorului judiciar), va 
decide cu privire la o măsură care ar putea conduce la înlocuirea administratorului judiciar ca 
expresie a principiului simetriei actelor juridice. 
          Cei doi creditori nu se pot substitui, printr-un act unilateral, voinţei comune a creditorilor, 
exprimată prin organele colegiale, pentru a formula o cerere de înlocuire a administratorului 
judiciar, în acest context fraudarea legii fiind evidentă în condiţiile în care creditorii au sesizat 
individual instanţa cu o cerere de înlocuire a practicianului. 

De altfel şi jurisprudenţa a statuat că, faţă de caracterul lipsit de echivoc al dispoziţiilor 
legale menţionate, în fapt, calitatea procesuală activă presupune existenţa identităţii între persoana 
reclamantului şi cel ce se pretinde titular al dreptului dedus judecăţii, ori în lipsa autorizării 
comitetului creditorilor, un singur creditor nu se legitimează procesual activ să formuleze în nume 
propriu o astfel de cerere. 

Aşadar, fără putinţă de tăgadă, textul de lege prevede în mod clar care sunt entităţile abilitate 
să procedeze la iniţierea demersurilor pentru înlocuirea practicianului: judecătorul-sindic, din oficiu, 
sau comitetul creditorilor, după ce a fost adoptată o decizie în acest sens. 
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Prin urmare, din moment ce comitetul creditorilor ca organ reprezentativ era singurul în 
măsură ca, pe baza unei decizii adoptate în acest sens, să sesizeze judecătorul-sindic cu o cerere de 
înlocuire a administratorului judiciar, este evident că doar acesta poate avea calitate pentru 
formularea cererii de înlocuire, în consecinţă, orice demers al unor creditori nu se poate legitima 
procesual activ.  

Nu în ultimul rând,  s-a arătat că şi prin decizia Curţii de Apel Timişoara nr.1736/2011 se 
reţine cu caracter obligatoriu, dat fiind că suntem în prezenţa unei decizii de casare, acelaşi punct de 
vedere relativ la legitimarea procesuală activă în promovarea unui demers judiciar de înlocuire a 
practicianului în reorganizare. 

Cât priveşte solicitarea administratorului judiciar de a desemna preşedintele comitetului 
creditorilor, s-a constatat că solicitarea are caracter întemeiat şi în raport de dispoziţiile art. 16 alin. 3 
din Legea nr. 85/2006, considerându-se că se impune necesitatea desemnării unui astfel 
reprezentant, a fost numită în această calitate Banca [...], dat fiind caracterul majoritar al creanţei 
deţinute de aceasta din urmă. 
 Împotriva hotărârii menţionate au declarat recurs creditorii – Banca [...] – Sucursala 
Bucureşti – Agenţia Timişoara, SC [...] SRL, Banca [...] SA Cluj Napoca – Sucursala 
Timişoara, [...] şi [...]. 
 Recurenta creditoare Banca [...] SA Cluj Napoca – Sucursala Timişoara a criticat hotărârea 
pronunţată de instanţa de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 
 Arată recurenta că în mod greşit instanţa de fond a reţinut că prin întâmpinarea depusă la 
dosarul cauzei administratorul judiciar a invocat lipsa calităţii procesuale active a Băncii [...] 
Sucursala Timişoara. Nu rezultă din cuprinsul întâmpinării că practicianul în insolvenţă a invocat 
excepţia lipsei calităţii procesuale active şi faţă de Banca [...]. 
 Instanţa de fond nu a fost învestită cu soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesual active. 
Din desfăşurarea şedinţei de judecată şi din motivarea hotărârii nu rezultă că s-ar fi invocat de către 
partea adversă sau de către instanţă excepţia lipsei calităţii procesual active, cu toate acestea în 
dispozitivul hotărârii  instanţa admite excepţia lipsei calităţii procesuale a băncii, situaţie în care 
consideră că instanţa de fond a acordat mai mult decât s-a cerut.  

Mai arată că, prin soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesual active fără să fi fost 
invocate de practicianul în insolvenţă şi fără să fi fost ridicată din oficiu, instanţa a încălcat dreptul 
la apărare, precum şi principiile contradictorialităţii şi disponibilităţii.  

Sub acest aspect, consideră că hotărârea trebuie casată în parte şi reţinută cauza spre 
rejudecare. 

În continuare, recurenta arată că judecătorul sindic a apreciat în mod greşit că a fost învestit 
cu o cerere de înlocuire a administratorului judiciar. Stadiul procesual în care dosarul a fost 
înregistrat la Tribunalul Constanţa este de rejudecare, după casare cu trimitere a încheierii nr. 
908/26.05.2011. 

În rejudecare, instanţa a fost învestită cu judecarea unei sesizări din oficiu asupra neregulilor 
săvârşite de către administratorul judiciar în exercitarea atribuţiilor sale, aspect care rezultă evident 
din motivarea soluţiei pronunţate de către Curtea de Apel Timişoara.  

Prin urmare, modul de interpretare a unui anumit text de lege ori aplicarea unui anumit 
principiu de drept, în condiţiile determinate de instanţa de recurs, este obligatorie pentru judecătorii 
fondului, iar instanţa determinată să rejudece cauza nu poate să refuze o atare interpretare sub 
cuvânt că judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii. 

Având în vedere ca instanţa de recurs a considerat că, sub aspectele arătate mai sus, recursul 
administratorului judiciar este nefondat şi că a dezlegat problemele de drept ridicate, în rejudecare, 
Tribunalul Constanţa trebuia sa respingă excepţia lipsei calităţii procesuale active invocate de 
practicianul în insolvenţă cu privire la [...] SRL şi să stabilească cadrul procesual la sesizarea din 
oficiu urmând să pună în discuţia părţilor doar neregulile sesizate în activitatea practicianului în 
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insolvenţă, pentru a se respecta principiile contradictorialităţii, oralităţii dezbaterilor şi a dreptului la 
apărare. 

Faţă de aceste aspecte, este evident că instanţa în rejudecare a interpretat greşit actul juridic 
dedus judecăţii, motiv de recurs prevăzut de art. 304, pct. 8, drept pentru care se impune, şi în baza 
art. 304 ind. 1 si 312 pct. 6, casarea hotărârii şi reţinerea spre rejudecare pe fondul cauzei. 

În continuare, recurenta arată că practicianul în insolvenţă nu a depus acţiunile pentru 
anularea actelor frauduloase încheiate de către debitor în dauna creditorilor prevăzute de art. 79-80, 
fapt care a dus la expirarea termenului prevăzut de art. 81 şi prin aceasta prejudiciindu-se interesele 
creditorilor şi încălcându-se principiul maximizării averii debitoarei. 

Din analiza plăţilor făcute de [...] SRL în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii 
introductive au fost identificate plăţi care creează premize pentru demararea acţiunilor prevăzute de 
art. 79 si 80 din Legea nr. 85/2006. 

De asemenea, din analiza transferurilor patrimoniale efectuate de [...] SRL în cele 120 de zile 
anterioare înregistrării cererii introductive reiese că 11 astfel de transferuri au fost făcute pe 
11.11.2009 în favoarea [...] SRL, preţul activelor cedate, în sumă de 12.108.562,71 RON, fiind 
achitat de către cumpărătoare nu în bani, ci prin „compensare". Astfel de transferuri intră sub 
incidenţa prevederilor art. 79 şi 80 din Legea nr. 85/2006 fiind făcute, în mod evident, în frauda 
creditorilor, în măsura în care [...] SRL a înstrăinat, în schimbul unei plăţi efective, doar 10% din 
activele transferate într-o singură zi către [...] SRL. 

Omisiunea administratorului judiciar de a da curs prevederilor art. 79, 80, 81 şi 86 din Legea 
nr. 85/2006 în legătură cu operaţiunile contractuale din care [...] şi [...] pretind că ar rezulta creanţele 
lor asupra averii [...] SRL. 

Cu privire la promisiunea dintre [...] şi [...] SRL, arată că [...] şi-a asumat angajamentul de a 
vinde către [...] SRL un număr de „9.303 părţi sociale" în valoare nominală de 232.575 lei, 
reprezentând 66,45% din capitalul social al [...] SRL, în schimbul sumei de 35.000.000 EURO 
(scadentă cu doar 3 zile înainte de data depunerii de către [...] SRL a cererii privind deschiderea 
procedurii insolvenţei). 

Promisiunea de vânzare a părţilor sociale a survenit pe 21.12.2009, cu doar 1 săptămână mai 
înainte ca [...] SRL să introducă la instanţă cererea de deschidere a propriei proceduri de insolvenţă. 
[...] nu a fost niciodată titulara părţilor sociale promise spre vânzare, în registrul comerţului 
figurează şi în prezent [...] drept titular al părţilor sociale promise de către fiica sa spre vânzare. 

Consideră ca motivele de mai sus constituie fără echivoc motive temeinice pentru înlocuirea 
administratorului judiciar, în sensul reglementat de art. 22, alin. 2 din Legea 85/2006, drept pentru 
care solicită să se dispună înlocuirea actualului administrator judiciar cu practicianul în insolvenţă 
[...] SPRL, filiala Bucureşti, reprezentată prin asociat coordonator [...]. 

În drept a invocat dispoziţiile art. 299 si următoarele Cod de Procedura Civila, art. 22, alin. 2 
din Legea 85/2006. 

Recurenta SC [...] SRL a criticat hotărârea pronunţată de judecătorul sindic ca fiind nelegală 
şi netemeinică, solicitând, în principal, casarea în totalitate a încheierilor de şedinţă recurate şi 
reţinerea cauzei spre rejudecare, pe cale de consecinţă respingerea excepţiilor invocate de către [...] 
ca fiind neîntemeiate; în subsidiar, modificarea în tot a încheierilor recurate, fiind netemeinice şi 
nelegale, în sensul constatării necesitaţii înlocuirii administratorului judiciar cu consecinţa înlocuirii 
acestuia. 

Arată că încheierile recurate sunt nelegale, fiind date cu încălcarea dispoziţiilor art.304 pct.5, 
pct.7, pc.8 şi pct.9 Cod Procedură Civilă, precum şi cu încălcarea formelor procedurale sub 
sancţiunea nulităţii, în considerarea următoarelor argumente: 

- acestea nu cuprind motivele de drept şi de fapt care au stat la baza respingerii apărărilor 
intimatei; 
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 - faţă de susţinerile orale ale părţilor în cadrul şedinţei de judecată se dă o interpretare greşită 
actului juridic dedus judecăţii; 
 - se realizează o greşită interpretare a dispoziţiilor art.22, alin.2 din Legea insolvenţei, 
neţinând cont de faptul că legiuitorul a statuat un atribut de control judecătorului sindic faţă de 
activităţile desfăşurate în cadrul procedurii insolvenţei de către administratorul judiciar; 
 - încălcarea principiilor fundamentale în cadrul procesului civil atrage nulitatea actelor 
procedurale, respectiv constituie motiv de casare a hotărârilor judecătoreşti. 

Consideră că cele două încheieri recurate au fost pronunţate de către instanţa de fond cu 
încălcarea principiului contradictorialităţii, a dreptului la apărare, precum şi a principiului oralităţii, 
astfel cum sunt prevăzute de dispoziţiile art.127, art.129 Cod procedură civilă şi art.24 alin.l din 
Constituţia României. 
 Învederează că la primul termen de judecată din data de 03.09.2012 instanţa, Tribunalul 
Constanţa, fiind învestită cu rejudecarea se sesizează din oficiu cu privire la înlocuirea 
administratorului judiciar. La termenul următor, pe data de 01.10.2012, instanţa confirmă că este 
autorizată şi procedează la rejudecare, comunicând acte de procedură părţilor. La acest termen de 
judecată, [...] prin reprezentant convenţional depune întâmpinare privind memoriul său. 

În cadrul termenului de judecată din data de 17.12.2012, termen în care rămâne în 
pronunţare, ia act de faptul că Banca [...], în calitate de creditor-membru în comitet, a formulat şi ea 
o cerere de înlocuire a administratorului judiciar, fără însă a o pune în discuţie. Reprezentantul 
convenţional al administratorului judiciar a solicitat un exemplar menţionând faptul că nu şi-a 
susţinut apărarea faţă de această cerere. Deşi, instanţa consemnează în încheiere că a pus în discuţie 
şi cererea Băncii [...], faptic în cadrul şedinţei nu s-a discutat şi nici în încheiere nu figurează 
consemnate apărările părţilor vis a vis de această cerere de înlocuire a administratorului judiciar. 
Această cerere a fost calificată ca o cerere de înlocuire chiar la ultimul termen de judecată, în care 
instanţa a rămas în pronunţare. 

Aşadar, instanţa a rămas în pronunţare pe excepţiile invocate faţă de memoriul formulat şi 
cererea Băncii [...] fără a pune în discuţia părţilor cererea băncii şi fără a acorda cuvântul pe fond, 
încălcându-se atât principiul contradictorialităţii cât şi principiul dreptului la apărare.  

Învederează totodată şi faptul că, faţă de cererea Băncii [...] de înlocuire a administratorului 
judiciar, nu au fost invocate excepţii, nu a fost formulată întâmpinare şi nici instanţa din oficiu nu a 
ridicat excepţii. 

Instanţa a încălcat şi principiul oralităţii, având obligaţia de a acorda cuvântul părţilor faţă de 
toate cererile/actele deduse judecăţii. 

Pe fondul cauzei, în reţinere spre rejudecare, solicită respingerea excepţiilor invocate de 
administratorul judiciar [...] ca fiind neîntemeiate privind admisibilitatea memoriului/sesizării 
instanţei, timbrarea acestuia şi lipsa calităţii procesuale active a creditoarei şi să se aibă în vedere 
necesitatea înlocuirii administratorului judiciar [...]. 

Arată că au fost învederate instanţei împrejurările referitoare la activitatea administratorului 
judiciar desemnat în cauza ce atestă neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă şi cu rea credinţă a 
atribuţiilor sale în cadrul perioadei de observaţie, motive care au fost puse în discuţie atât în cadrul 
şedinţelor Comitetului creditorilor cât şi prin corespondenţa efectuată de către membrii comitetului 
cu [...], însă ignorate în totalitate de către administratorul judiciar.  

Consideră că sunt motive temeinice expuse instanţei atât de către membrii comitetului 
creditorilor, precum şi de alţi creditori în prezentul dosar şi care duc la necesitatea înlocuirii 
administratorului judiciar. 

Pentru motivele expuse solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. 
În drept, a invocat dispoziţiile art.304, pct.5, 7, 8, 9 Cod pr. civilă, art.105 alin 2 Cod 

pr.civilă, art.22, alin.2 si 3, si urm. din Legea 85/2006. 
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          Recurenţii [...] şi [...] au criticat hotărârea pronunţată de judecătorul sindic sub aspectul 
desemnării creditoarei Banca [...] în calitate de preşedinte al comitetului creditorilor debitoarei SC 
[...] SRL. 

Consideră recurenţii că desemnarea de către judecătorul sindic a preşedintelui Comitetului 
creditorilor în persoana creditoarei Banca [...] s-a făcut cu încălcarea legii, respectiv a disp.art.16 
alin.3 din Legea 85/2006, potrivit cărora această desemnare se putea face numai în baza propunerii 
creditorilor, propunere care nu a fost însă făcută judecătorului sindic nici de către Adunarea 
creditorilor, nici de către membrii Comitetului creditorilor şi nici măcar de vreun creditor, 
propunerea venind în exclusivitate din partea avocatului administratorului judiciar. 

Chiar şi în situaţia în care judecătorului sindic i s-ar fi făcut o solicitare de desemnare a 
preşedintelui Comitetului creditorilor venită din partea unei sau unor persoane abilitate de lege în 
acest sens, judecătorul sindic nu putea să desemneze cu de la sine putere persoana preşedintelui, ci 
doar în urma consultării creditorilor sau cel puţin a Comitetului creditorilor, ţinând cont de persoana 
care îi va fi propusă în acest sens. 

Ori, judecătorul sindic a desemnat-o în calitate de preşedinte al Comitetului creditorilor pe 
creditoarea Banca [...], fără ca ea să fie propusă în acest sens şi fără a-şi motiva în niciun fel alegerea 
făcută. 

Prin desemnarea preşedintelui Comitetului creditorilor prin încheierea atacată a fost încălcat 
şi principiul contradictorialităţii procesului civil, judecătorul sindic având obligaţia să îi citeze pe 
toţi membrii Comitetului creditorilor cu această menţiune a desemnării preşedintelui şi să pună în 
discuţia părţilor desemnarea, inclusiv prin nominalizarea ei, ceea ce însă nu s-a făcut. 

Arată că în tot timpul dezbaterilor nimeni din cei prezenţi, inclusiv judecătorul sindic, nu a 
făcut nicio referire la propunerea în calitate de preşedinte a creditoarei Banca [...], aceasta ajungând 
să fie desemnată fără nicio propunere efectivă, discutată şi analizată în acest sens. 
 În drept, au invocat dispoziţiile art. 304 pct.5 şi 9 cod pr.civilă. 
          Recurenta creditoare Banca [...] – Sucursala Bucureşti – Agenţia Timişoara a criticat 
hotărârea ca fiind nelegală şi netemeinică, arătând că încheierea atacată a fost pronunţată cu 
depăşirea atribuţiilor specifice judecătorului sindic şi totodată cu încălcarea normelor legale privind 
stabilirea cadrului procesual în primă instanţă, ce constituie motiv de casare a hotărârii. 
           Astfel, declanşarea procedurii de înlocuire a administratorului judiciar a operat în urma unei 
autosesizări a judecătorului sindic din cadrul Tribunalului Timiş. Memoriul formulat de către 
creditoare nu a reprezentat o cerere de înlocuire a [...] şi nu poate fi interpretat în acest sens. În 
respectivul memoriu creditoarea a prezentat o serie de acte şi fapte ale administratorului judiciar 
care în opinia sa constituiau nereguli grave în exercitarea atribuţiilor specifice poziţiei ocupate. 

Creditoarea nu a solicitat judecătorului sindic să dispună înlocuirea administratorului 
judiciar, apreciind însă că se impune autosesizarea acestuia raportat la aspectele învederate. 
Judecătorul sindic nu a fost învestit prin respectivul memoriu pentru a pronunţa o hotărâre cu privire 
la înlocuirea  administratorului judiciar. Lecturând motivele invocate, acesta avea libertatea deplină 
de a se sesiza din oficiu sau pur si simplu de a rămâne în pasivitate fără a întreprinde niciun demers 
în acest sens. 

Autosesizarea judecătorului sindic este rezultatul liberei sale opţiuni fără ca acesta să fie 
determinat în vreun fel sau să fie învestit cu o cerere în acest sens. Conduita judecătorului sindic din 
cadrul Tribunalului Timiş este perfect legală în condiţiile în care, potrivit art. 22 al. 2 din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar va putea fi înlocuit prin   încheiere 
motivată pentru motive temeinice fie la cererea comitetului creditorilor, fie din oficiu. 

În cazul de faţă judecătorul sindic a considerat că se impune autosesizarea sa, conduita 
adoptată fiind perfect legală. 



147 
 

În hotărârea pronunţată judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Constanţa acceptă iniţial 
posibilitatea autosesizării prin însuşirea motivelor expuse de către un creditor, motiv pentru care a şi 
dispus respingerea excepţiei inadmisibilităţii sesizării invocată de către [...]. 

Recurenta consideră că în speţă sunt incidente prevederile ar. 304 pct. 4 Cod pr. civilă, 
hotărârea atacată fiind pronunţată  de  către judecătorul sindic cu  depăşirea  atribuţiilor specifice 
puterii judecătoreşti. 

Astfel, deşi legiuitorul a prevăzut în mod clar posibilitatea autosesizării judecătorului sindic 
pentru înlocuirea administratorului judiciar, totuşi în speţă judecătorul sindic din cadrul Tribunalului 
Constanţa apreciază că aceste text de lege contravine principiilor independenţei şi imparţialităţii ce 
trebuie să caracterizeze activitatea desfăşurată de către instanţă. 

Practic, în speţă, judecătorul sindic constată o contradicţie dintre două texte legale respectiv 
art.22 al.2 din Legea 85/2006 şi principiul independenţei şi imparţialităţii instanţei reglementat de 
art.124 din Constituţia României, respectiv de art.10 din Legea 304/2004 privind organizarea 
judiciară. 

Consideră că este cazul unei depăşiri clare a atribuţiilor specifice puterii judecătoreşti, 
contradicţia dintre două texte legale, în măsura în care există, putând fi înlăturată de către legiuitor 
din iniţiativă sau ca urmare a unei decizii a Curţii Constituţionale şi nicidecum de către o instanţă de 
judecată. Judecătorul are competenţa de interpretare şi aplicare a legii şi nu de modificare a acesteia. 
Ori, în cazul de faţă judecătorul sindic lipseşte de eficienţă textul de lege ce prevede posibilitatea 
înlocuirii din oficiu a administratorului judiciar apreciind că acesta contravine altor norme legale. 
  Acţionând în maniera descrisă, judecătorul sindic a modificat cadrul procesual stabilit de 
către judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Timiş. În această modalitate, o autosesizare în 
vederea înlocuirii administratorului judiciar a fost transformată într-o cerere formulată în acest sens 
de către unul dintre creditori. 

Faţă de motivele expuse, consideră că se impune casarea încheierii atacate cu consecinţa 
judecării în limitele cadrului procesual, astfel cum a fost acesta stabilit iniţial prin autosesizarea 
judecătorului din cadrul Tribunalului Timiş. Fiind vorba despre a doua casare în cadrul aceluiaşi 
litigiu, apreciază că în speţă sunt incidente prevederile art.312 al. 6 ind.1 Cod pr.civilă, astfel încât 
se impune reţinerea cauzei spre rejudecare de către instanţa de recurs. 

În continuare, recurenta expune motivele de modificare a încheierii recurate, arătând că în 
situaţia în care instanţa de recurs va aprecia că în speţă nu sunt incidente motivele de casare 
invocate, solicită modificarea încheierii atacate în sensul înlocuirii [...] din calitatea de administrator 
judiciar al [...]. 

Arată că în memoriul înaintat de către creditoarea [...] au fost expuse în mod detaliat şi 
amănunţit motivele pentru care se impune înlocuirea [...] din calitatea de administrator judiciar al 
[...]. O parte din aceste motive au fost considerate întemeiate de către judecătorul sindic din cadrul 
Tribunalului Timiş, motiv pentru care acesta a dispus înlocuirea practicianului în insolvenţă din 
poziţia ocupată.  
 Recurenta prezintă o parte din aceste motive pe care le consideră suficiente cu privire la 
activitatea nelegală şi defectuoasă în care [...] înţelege să îşi îndeplinească obligaţiile.  

Pentru motivele arătate solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. 
Intimata debitoare, prin administratorul judiciar, a solicitat respingerea recursurilor 

declarate în cauză de creditori ca nefondate. 
Consideră că memoriul a reprezentat o cerere de înlocuire câtă vreme 

creditorul nu s-a limitat la a aduce la cunoştinţa judecătorului - sindic nereguli din activitatea 
administratorului, ci a cerut acestuia să se autosesizeze, exprimându-şi opinia potrivit cu care se 
impune înlocuirea din oficiu. 
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Pe cale de consecinţă, demersul judecătorului de înlocuire nu ar fi fost unul neviciat, impus 
strict de propriile constatări şi de propria apreciere subiectivă asupra gravităţii celor constatate, ci 
unul mai mult decât sugerat de unul dintre creditori. 
 Asupra criticii potrivit cu care hotărârea recurată a fost pronunţată cu depăşirea atribuţiilor 
puterii judecătoreşti, deoarece în ciuda dispoziţiei exprese potrivit cu care judecătorul sindic se 
poate autosesiza, judecătorul - sindic a apreciat că textul de lege contravine principiilor 
imparţialităţii şi independenţei judecătorului, susţine intimata că argumentul judecătorului se referă 
la faptul că autosesizarea sa pe baza unui memoriu nu este autosesizare din oficiu şi doar o astfel de 
sesizare se constituie într-o încălcare a principiilor imparţialităţii şi independenţei, 

În ceea ce priveşte susţinerea potrivit cu care nu a fost pusă în discuţie cererea Băncii [...] de 
înlocuire a administratorului, arată că nu a fost pusă în discuţie nicio cerere, instanţa pronunţându-se 
doar pe excepţii, şi chiar Banca [...] şi-a calificat cererea ca fiind una de înlocuire, aspect consemnat 
ca atare în cuprinsul încheierii din 17.12.2012 cu privire la îndreptarea căreia nimeni nu a formulat 
cerere. 

La data de 24.04.2013, [...] a depus la dosar cerere de intervenţie în interes alăturat 
recurenţilor [...] şi [...], arătând că îşi justifică interesul întrucât nu îi este indiferent cine o reprezintă 
în calitate de preşedinte al comitetului creditorilor. 

La data de 24.04.2013, [...] şi [...] au depus la dosar cerere de intervenţie în interes alăturat 
recurenţilor [...] şi [...], justificându-şi interesul prin aceea că îi interesează în calitatea lor de 
creditori cine îi reprezintă în calitate de preşedinte al comitetului creditorilor. 

La data de 18.06.2013, SC [...] SRL a formulat cerere de intervenţie în interes alăturat 
recurenţilor [...] şi [...], justificându-şi interesul, întrucât în calitatea sa de creditori, desemnarea unui 
preşedinte al comitetului creditorilor care să îi apere interesele în procedura insolvenţei, fiind o 
măsură de natură să-i afecteze interesele. 

Prin încheierea de şedinţă din 29.05.2013 Curtea a admis în principiu cererile de intervenţie 
în interes alăturat recurenţilor [...], formulate de [...], [...], [...], iar prin încheierea de şedinţă din 
19.06.2013, Curtea a admis în principiu cererea de intervenţie în interes alăturat recurenţilor [...], 
formulată de SC [...] SRL. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursurile sunt 
nefondate. 

Astfel, prin cererile adresate judecătorului sindic creditoarele SC [...] SRL (la data de 
02.03.2011) şi Banca [...] SA Cluj (la data de 03.09.2012) au solicitat ca acesta să se sesizeze din 
oficiu şi să dispună înlocuirea administratorului judiciar al debitoarei SC [...], respectiv SCP [...] 
Timişoara, invocând o serie de aspecte legate de activitatea defectuoasă a administratorului judiciar 
în procedura insolvenţei debitoarei. 
          Astfel cum a reţinut şi prima instanţă, o astfel de cerere poate fi primită prin însuşirea ei de 
către judecător, care se sesizează din oficiu şi dispune, în consecinţă, înlocuirea administratorului 
judiciar. 
         Având în vedere că judecătorul sindic nu a înţeles să se autosesizeze şi să dispună astfel 
înlocuirea administratorului judiciar, Curtea apreciază că acesta nu era ţinut să-şi motiveze poziţia şi 
nici să argumenteze de ce nu şi-a însuşit susţinerile celor două creditoare.  
         Într-adevăr, cererile formulate de cele două creditoare nu au ca obiect înlocuirea 
administratorului ci doar autosesizarea judecătorului sindic în acest sens, neputând fi calificate ca 
„cereri de natură judiciară aferente procedurii” în sensul art.11 din lege, cereri pe care judecătorul 
sindic să fie ţinut a le analiza pe fond şi a se pronunţa asupra lor. 
          Cu toate acestea, dată fiind soluţia de casare cu trimitere spre rejudecare pronunţată de Curtea 
de Apel Timişoara prin Decizia civilă nr.1736/4.10.2011, precum şi poziţia celor două creditoare în 
rejudecarea cauzei, judecătorul sindic a considerat în mod corect că acestea trebuie să dovedească 
legitimare procesuală activă în formularea cererilor. 
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          Faţă de caracterul concursual al procedurii insolvenţei, Legea nr.85/2006 nu permite, decât în 
anumite situaţii speciale şi strict reglementate, ca cererile legate de procedură şi care îi interesează în 
mod direct pe creditori să fie formulate de aceştia individual, în general drepturile creditorilor fiind 
exercitate cu titlu colectiv şi organizat în adunarea creditorilor sau, după caz, în comitetul 
creditorilor. 
         Prin urmare, cele două creditoare nu pot formula în mod individual o cerere legată de 
înlocuirea administratorului judiciar deoarece o astfel de acţiune aparţine, în situaţia în care 
judecătorul sindic nu se sesizează din oficiu, exclusiv comitetului creditorilor. 
         Cu alte cuvinte, creditorii nu pot obţine schimbarea practicianului în insolvenţă decât în 
condiţiile prevăzute în mod restrictiv de art.22 alin.2 din lege, orice acţiune exercitată în mod 
individual în acest scop nefiind permisă de lege. 
          Împrejurarea că judecătorul sindic nu a înţeles să se sesizeze din oficiu şi a respins cererile 
formulate de creditoare ca fiind formulate de persoane fără calitate procesuală activă nu poate fi 
considerată nicio schimbare a cadrului procesual şi nicio depăşire a puterii judecătoreşti atâta timp 
cât cauza a fost rejudecată în limitele impuse de decizia de casare, cu singura deosebire că 
judecătorul sindic, în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de lege, nu a înţeles să se autosesizeze în 
vederea înlocuirii administratorului judiciar, situaţie în care a fost ţinut a se pronunţa asupra 
cererilor de autosesizare formulate de SC [...] şi Banca [...]. 
          În ceea ce priveşte cererea creditoarei Banca [...], se constată că la termenul de judecată din 
17.12.2012, astfel cum rezultă din încheierea de şedinţă, instanţa considerat că excepţiile 
inadmisibilităţii şi lipsei calităţii procesuale active, excepţii invocate de administratorul judiciar prin 
întâmpinare, au caracter prioritar, motiv pentru care a acordat cuvântul părţilor pe aceste excepţii pe 
care le-a extins şi asupra cererii formulate de Banca [...]. Nu se poate considera că instanţa a pus în 
discuţia părţilor excepţiile doar cu privire la cererea SC [...], fără nicio referire la cererea Băncii [...], 
în condiţiile în care din încheiere rezultă că acestea au vizat şi cererea Băncii. 
         O astfel de concluzie se desprinde şi din împrejurarea că, având cuvântul, reprezentantul 
acestei din urmă creditoare a solicitat respingerea excepţiilor, fără a solicita şi dezbaterea cererii sale 
pe fond, dat fiind faptul că la interpelarea judecătorului sindic a precizat că insistă în soluţionarea 
cererii. 
         Ori, având în vedere că cererile aveau acelaşi obiect şi erau întemeiate aproximativ pe aceleaşi 
motive, deci cele două creditoare aveau aceeaşi poziţie procesuală, nu se poate susţine cu temei că 
cererile ar fi putut avea o dezlegare diferită din partea instanţei.  
         Curtea consideră că hotărârea recurată a fost pronunţată cu respectarea principiului 
contradictorialităţii şi a dreptului la apărare, judecătorul sindic pronunţându-se asupra cererilor 
părţilor astfel cum acestea au fost formulate şi în raport de excepţiile invocate. 
          De asemenea, instanţa de recurs apreciază că nu pot fi analizate în calea de atac consideraţiile 
de fond pentru care cele trei recurente – SC [...] SRL, Banca [...] şi Banca [...] – solicită modificarea 
hotărârii atacate şi schimbarea administratorului judiciar, având în vedere pe de o parte poziţia 
judecătorului sindic care nu a înţeles să se sesizeze din oficiu în vederea schimbării 
administratorului judiciar, precum şi faptul că nu există o cerere a comitetului creditorilor în acest 
sens, doar în aceste două ipoteze putând fi examinată şi eventual sancţionată activitatea 
administratorului judiciar. 
          Curtea apreciază că nu se poate substitui judecătorului sindic în dreptul acestuia de a se 
autosesiza în vederea schimbării administratorului judiciar, ci are doar posibilitatea de a cenzura 
hotărârea dată în temeiul art.11 alin.1 lit.e, respectiv hotărârea prin care a dispus din oficiu 
schimbarea administratorului judiciar ori prin care s-a pronunţat, fie admiţând, fie respingând, 
asupra cererii comitetului creditorilor în acest sens.  
         În ceea ce priveşte recursul formulat de recurenţii [...] şi [...], Curtea reţine că desemnarea 
creditoarei Banca [...] în calitate de preşedinte al comitetului creditorilor s-a făcut la cererea 
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administratorului judiciar, având în vedere situaţia concretă a cauzei în care creditorii nu au fost în 
măsură să facă o propunere în acest sens, deşi necesităţile procedurii impuneau o atare  măsură. 
         Recurenţii nu au dovedit că prin desemnarea creditoarei Banca [...] în calitate de preşedinte al 
comitetului creditorilor au suferit o vătămare în drepturile lor, în condiţiile în care scopul acestei 
măsuri este acela de a uşura citarea şi comunicarea actelor de procedură către comitetul creditorilor, 
neavând nicio influenţă asupra exercitării de către comitet a atribuţiilor prevăzute de art.17 din lege. 

De asemenea, recurenţii nu pot invoca faptul că membrii comitetului nu au fost consultaţi cu 
privire la acest aspect în condiţiile în care comitetul creditorilor avea obligaţia de a formula o 
propunere cu privire la desemnarea preşedintelui, obligaţie pe care nu şi-a îndeplinit-o, punând în 
dificultate continuarea procedurii. 

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

În baza aceloraşi argumente, urmează a respinge ca nefondate şi cererile de intervenţie 
accesorie formulate de [...], [...] şi [...], precum şi de SC [...] SRL Timişoara în interesul recurenţilor 
[...] şi [...]. 

 

27. Litigiu cu profesionişti. Acţiune in anulare. Invocarea de către recurentă a unor 
aspecte referitoare la oportunitatea măsurilor dispuse în cadrul Adunării Creditorilor şi nu a 
motivelor de nelegalitate a hotărârii Adunării Creditorilor. 
 

Art. 13, art.15, art.17,  
Art.113, art.114, art.116, art.117 din Legea nr.85/2006 

 
Prin art.14 din Legea nr.85/2006 s-au stabilit reguli referitoare la convocarea, reprezentarea, 

modalitatea de vot şi deliberările în Adunările Creditorilor, fără însă a se indica, un termen limită până la 
care lichidatorul să publice convocatorul, astfel că toate argumentele invocate de recurentul lichidator 
judiciar sub aspectele ce au legătură cu  aceste reguli apar ca fiind nefondate. 
 Reglementarea cuprinsă în conţinutul dispoziţiei art.14 alin.4 din legea insolvenţei, potrivit căreia 
„creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă” impune interpretarea că, în lipsa unei dispoziţii imperative, 
nerespectarea termenului  de „cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului”, nu este de 
natură a atrage nulitatea absolută a actului ce s-a efectuat cu încălcarea lui, ci eventual nulitatea relativă, 
care însă nu poate fi reţinută pus şi simplu de instanţă, ci cu condiţia ca partea care o invocă să justifice o 
vătămare. 
 Cu alte cuvinte, recurentul lichidator judiciar nu a produs probe din care să rezulte că acest termen 
– 5 zile – ar fi de natură a produce o vătămare, astfel că publicarea în BPI a  convocării de către lichidatorul 
judiciar a  Şedinţei Adunării Creditorilor nu constituie un caz de nelegalitate în baza căruia să se poată 
anula hotărârea în discuţie. 
 În ceea ce priveşte celelalte motive de recurs care fac referire la  nulitatea absolută a Adunării 
Creditorilor din data de  27.04.2012, se reţine că, potrivit art.14 alin.7 din Legea nr.85/2006 „Hotărârea 
adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate”, aspect ce în cauză nu a 
fost dovedit, recurenta făcând referire numai la chestiuni ce privesc oportunitatea hotărârii şi nicidecum 
legalitatea acesteia, fapt ce nu intră în atribuţiile instanţei. 
 

Decizia civilă nr. 962/03.10.2013 
        Dosar nr. 6937/118/2010/a7 

 
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 

6937/118/2010/a8/20.09.2012, reclamanta [...] în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC [...] 
SRL a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să constate nulitatea absolută a Hotărârii 
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Adunării Creditorilor din data de 27.04.2012 şi a transferului de proprietate a bunurilor mobile ale 
debitoarei în favoarea creditorului SC [...] SRL.  
          Motivând acţiunea, reclamanta arată că, raportat la dispoziţiile art.86 alin.3 şi 89 alin.1 
C.pr.civ., care privesc modul de comunicare a actelor de procedură, şedinţa adunării creditorilor 
poate fi ţinută după expirarea celor 5 zile de la data comunicării convocatorului, iar atunci când, 
convocarea adunării creditorilor este realizată prin BPI termenul pentru organizarea şedinţei nu 
poate fi mai mic de 15 zile, termen ce nu poate fi redus nici măcar în pricinile urgente la mai puţin 
de 5 zile, în speţă, susţine reclamanta, convocarea creditorilor a fost realizată în data de 26.04.2012 
prin BPI, pentru şedinţa din data de 27.04.2012 ora 17,00. Totodată, se arată că au fost convocaţi la 
adunare numai o parte din creditorii societăţii, respectiv creditorul SC [...] SRL şi [...]. 
          În consecinţă, nefiind respectate termenele de comunicare a actelor de procedură şi nici 
convocaţi toţi creditorii debitoarei, apreciază convocarea creditorilor din data de 26.04.2012 pentru 
27.04.2012 ca fiind  lovită de nulitate având drept  consecinţă şi anularea procesului verbal încheiat 
în şedinţă. 
          În ce priveşte măsurile aprobate de creditori în cadrul şedinţei adunării creditorilor, şi acestea 
au fost luate cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 85/2006, arătându-se că, a fost supusă aprobării 
tranzacţia încheiată între  SC [...] SRL şi SC [...] SRL, a fost supusă aprobării desemnarea unui 
evaluator, aceasta în condiţiile în care, atribuţia revine comitetului creditorilor care putea desemnat 
un avocat în vederea promovării unor acţiuni faţă de administratorul statutar [...]  şi faţă de fostul 
lichidator judiciar [...], s-a aprobat darea în plată în contul creditoarei SC [...] SRL a creanţei rămase 
de achitat în tabelul definitiv consolidat al creanţelor. 
         Prin precizările depuse la dosar, [...], în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC [...] 
SRL, a solicitat să se constate nulitatea absolută a Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 
27.04.2012, ca efect al constatării nulităţii absolute a tabelului definitiv consolidat întocmit în data 
de 12.01.2012, totodată, să se dispună şi anularea transferului de proprietate a bunurilor mobile ale 
debitoarei în favoarea creditorului SC [...] SRL, cu aceeaşi argumentaţie rezultată din cererea 
principală. 

Prin Sentinţa civilă nr. 763/26.04.2013 Tribunalul Constanţa respinge ca neîntemeiată 
acţiunea, reţinând, în esenţă, următoarele : 
 Raportat la primul motiv de nulitate absolută invocat de către reclamantă în ce priveşte 
Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 27.04.2012, s-a reţinut că este neîntemeiat. 
        Astfel, prin art.14 din Legea nr.85/2006 au fost stabilite reguli referitoare la convocarea, 
reprezentarea, modalitatea de vot şi deliberările în adunările creditorilor, fără a se indica, însă, un 
termen limită până la care lichidatorul să publice convocatorul.  

Reglementarea de la alin.4 al aceluiaşi articol, potrivit căreia „creditorii vor putea vota şi 
prin corespondenţă”, impune interpretarea că, în lipsa unei dispoziţii imperative, nerespectarea 
termenului de 5 zile nu este de natură a atrage nulitatea absolută a actului ce s-a efectuat cu 
încălcarea lui, ci eventual nulitatea relativă, cu condiţia ca partea care invocă o astfel de încălcare să 
justifice o vătămare. 
        Ca urmare, reţine instanţa de fond, convocarea de către lichidatorul judiciar publicată în BPI 
într-un termen mai scurt decât cel de 5 zile nu constituie caz de nelegalitate în baza căruia să se 
poată anula hotărârea adunării creditorilor. 
       Referitor la cel de al doilea motiv de nulitate invocat de către reclamantă, se constată că şi 
acesta este neîntemeiat, cu următoarea motivaţie în esenţă:  
       Reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe prevederile art. 14 alin.7 din Legea 85/2006, conform cu 
care „hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul sindic pentru nelegalitate, 
la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se 
consemneze aceasta în procesul verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să 
participe la procedura insolvenţei care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor”. 
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        Faţă de conţinutul textului de lege sus-citat, care stabileşte regimul juridic al desfiinţării 
hotărârii adunării creditorilor, este cert că judecătorul sindic poate desfiinţa  hotărârea adunării 
creditorilor doar pentru motive de nelegalitate, oportunitatea acestora neintrând în atribuţiile 
instanţei. 
       Pornind de la aspectele invocate de către reclamantă şi procedând la examinarea procesului 
verbal al şedinţei adunării creditorilor încheiat la data de 27.04.2012, judecătorul sindic a reţinut că, 
în speţă, convocarea adunării generale a creditorilor a fost făcută de lichidatorul judiciar în temeiul 
art.13 alin.2 din Legea nr.85/2006, iar la momentul ţinerii şedinţei au fost îndeplinite condiţiile de 
cvorum şi majoritate privind desfăşurarea şedinţei, fiind respectate dispoziţiile art.15 din Legea nr. 
85/2006. 
        În acest context, re reţine de instanţa de fond că, aspectele invocate de reclamantă în cadrul 
acţiunii formulate, privesc oportunitatea măsurilor dispuse în cadrul adunării creditorilor şi nu 
motive de nelegalitate a hotărârii  adunării creditorilor, acţiunea fiind respinsă, ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs – recurenta reclamantă [...] criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 299 coroborat cu 304 
pct.7, pct. 8 şi pct. 9 raportat la art.304 1 C.pr.civ. cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

Faţă de SC [...] SRL a fost deschisă procedura de faliment în data de 05.04.2011, actele de 
procedură fiind realizate de mai mulţi practicieni în insolvenţă, după cum urmează: 05.04.2011 - 
06.12.2011 lichidator judiciar [...]; 06.12.2011 - 22.05.2012 lichidator judiciar CII [...]; 22.05.2012- 
lichidator judiciar [...]. 

Lichidatorul judiciar CII [...], în perioada în care şi-a exercitat atribuţiile a luat unele măsuri 
cum ar fi, întocmirea unui nou tabel de creanţe, distribuiri de fonduri, convocări a adunării 
creditorilor şi transferul bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei. 

Motivat de faptul că actele de procedură realizate de CII [...] au fost efectuate cu 
nerespectarea dispoziţiilor legale prevăzute de Legea nr.85/2006, creditorii contestând unele măsuri,  
judecătorul sindic a dispus anularea tabelului de creanţa întocmit în data de 12.01.2012, precum şi a 
raportului asupra fondurilor obţinute şi a planului de distribuire.  

În şedinţa publică din data de 22.05.2012, instanţa s-a sesizat din oficiu în baza dispoziţiilor 
art. 22 alin. (2) din Legea insolvenţei şi, prin încheierea nr. 678/25.05.2012, a dispus înlocuirea 
lichidatorului [...] reţinând în esenţă următoarele:  pe de-o parte, înscrierea unor creanţe fără acte 
justificative (respectiv creanţa Primăriei Municipiului Mangalia care s-a mărit la suma de 11.080 lei 
şi creanţa creditorului majoritar S.C. [...]. S.R.L. care se măreşte cu suma de 215.267,96 lei); şi pe 
de altă parte, distribuirea creanţelor s-a realizat cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. 123 din 
Legea insolvenţei, prin distribuirea cu prioritate a creanţei creditorului majoritar SC [...] SRL. 

Aşa cum corect a reţinut instanţa de fond, prin actele întocmite lichidatorul [...] a acţionat în 
interesul exclusiv al creditorului majoritar (prin plata cu prioritate a unei creanţe suplimentare care, 
datorită caracterului abuziv, a fost ulterior anulată irevocabil de instanţa de judecată), nesocotind 
scopul legii insolvenţei constând în apărarea intereselor tuturor creditorilor şi aducând prejudicii 
societăţii debitoare. 

Ca efect a constatării nulităţii absolute a tabelului definitiv consolidat întocmit în data de 
12.01.2012, arată recurenta că a promovat prezenta acţiune pentru a se constata că, actele de 
procedură efectuate ulterior acestei date (convocarea adunării creditorilor, hotărârile adunării 
creditorilor ) sunt de asemeni lovite de nulitate, fiind actele încheiate în baza unui act anulat.  

Faţă de situaţia prezentată având în vedere principiul desfiinţării actului subsecvent (resoluto 
iure dontis resolvitut accipientis) a solicitat constatarea nulităţii absolute a tuturor actelor 
subsecvente actului anulat. 

„Instanţa de judecată printr-o interpretare eronată a actului dedus judecăţii, a probelor 
administrate şi prin aplicarea greşită a dispoziţiilor legale a reţinut că acţiunea a fost întemeiată 
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pe prevederile art.14 alin.7; convocarea adunării creditorilor din data de 27.04.2012 a fost legală, 
nefiind justificată o vătămare;au fost îndeplinite condiţiile de cvorum şi majoritate;” 

Aspectele invocate de recurentă privesc oportunitatea măsurilor dispuse în cadrul adunării 
creditorilor şi nu motive de nelegalitate a hotărârii adunării creditorilor, reţinerile instanţei de fond 
fiind nefondate şi netemeinice şi ca atare nu pot fi reţinute în cauză ca fiind motive întemeiate pentru 
respingerea cererii, în acest sens urmează ca instanţa de recurs să aibă în vedere următoarele: 

Cererea nu este întemeiată pe dispoziţiile art.14 alin.7 solicitând  judecătorului sindic să 
constate nulitatea hotărârii adunării creditorilor, ca fiind un act de procedură încheiat în baza unui 
act anulat şi întocmit prin neobservarea dispoziţiilor legale. 

Astfel, se arată că practicianul în insolvenţă este organul care aplică procedura prevăzută de 
Legea nr. 85/2006, toate documentele emise de către acesta fiind acte de procedură, astfel că 
notificarea, convocarea creditorilor, procesul verbal întocmit în şedinţa adunării creditorilor, 
rapoartele prevăzute de lege, tabelele de obligaţii etc. sunt acte de procedură care trebuie îndeplinite 
cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Dispoziţiile legii insolvenţei se completează în măsura compatibilităţii lor cu cele ale codului 
de procedură civilă şi ale codului civil. Având în vedere aceste dispoziţii, actul juridic care nu 
respectă condiţiile sale de validitate este lovit de nulitate. 

Convocarea adunării creditorilor poate fi realizată de lichidatorul judiciar ori de cate ori este 
necesar, la cererea comitetului creditorilor sau a creditorului care deţine cel puţin 30% din valoarea 
creanţelor. Creditorul îndreptăţit să participe  la procedură (art. 3 pct.7) este creditorul a cărui 
creanţă a fost admisă şi înscrisă în tabelul obligaţiilor şi are dreptul de a vota în adunarea 
creditorilor.  

Aşadar, creditorii care sunt convocaţi la adunarea creditorilor sunt creditorii înscrişi în 
tabelul obligaţiilor. 

Este adevărat că legea insolvenţei nu are o dispoziţie imperativă cu privire la termenul de 
convocare, însă având în vedere dispoziţiile art.86 alin.3 si 89 alin. l C.pr.civ. care privesc modul de 
comunicare a actelor de procedură, şedinţa adunării creditorilor poate fi ţinută numai după expirarea 
celor 5 zile de la data comunicării convocatorului. 

Atunci când convocarea adunării creditorilor este realizată prin BPI termenul pentru 
organizarea şedinţei nu poate fi mai mic de 15 zile, termen ce nu poate fi redus nici măcar în 
pricinile urgente la mai puţin de 5 zile. In acest sens urmează sa fie avut in vedere şi Manualul de 
Bune Practici în insolvenţă - editat de Ministerul Justiţiei - care statuează că termenul până la care 
trebuie să fie efectuată convocarea este de cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru 
desfăşurarea şedinţei.  

În speţă, convocarea creditorilor a fost realizată în data de 26.04.2012 prin BPI 
nr.5934/26.04.2012 pentru şedinţa din data de 27.04.2012 (zi de vineri cu program scurt) ora 17,00, 
iar individual nu au fost convocaţi toţi creditorii debitoarei înscrişi în tabelul consolidat înregistrat în 
data de 12.07.2011, publicat in BPI nr.8666/05.08.2011 - tabel al obligaţiilor reţinut de judecătorul 
sindic ca legal întocmit,ci numai creditorul majoritar SC [...] SRL. 

Reglementarea art. 14 alin 4 potrivit căreia - creditorii pot vota şi prin corespondenţă, 
impune un astfel de termen deoarece votul prin corespondenţă trebuie exprimat până în ziua fixată 
pentru exprimarea votului, în speţă, până în data de 27.04.2012, adică cel târziu 26.04.2012, în 
aceeaşi zi cu data convocării. 

Nefiind respectat termenul de comunicare a actului de procedură (convocarea la şedinţă) şi 
nici convocaţi toţi creditorii debitoarei conform art.13 alin. l si 2, convocarea adunării creditorilor 
din data de 26.07.2004 pentru şedinţa din 27.04.2012 este lovită de nulitate, având drept consecinţă 
anularea procesului verbal încheiat în şedinţă şi a măsurilor aprobate. 

„În mod eronat judecătorul sindic a apreciat că nu a justificat o vătămare prin 
nerespectarea termenului de convocare”. Hotărârea luată de creditorul prezent la această şedinţă 
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aduce un prejudiciu societăţii debitoare [...] SRL, deoarece valoarea creanţei rămasă neacoperită a 
creditorului SC [...] SRL este în sumă de 17.197,78 lei, iar valoarea bunurilor aprobate a fi 
transferate în contul creanţei este de 174.000 lei. Creditorul majoritar [...] SRL nu este solvabil fiind 
în procedură de faliment,  iar societatea debitoare [...] are şanse reduse de a recupera diferenţa de 
valoare a bunurilor, cheltuielile de procedură, TVA aferentă bunurilor transferate.  

Respectarea termenului de convocare a adunării creditorilor, convocarea tuturor creditorilor 
înscrişi în tabelul obligaţiilor ar fi condus în mod sigur la o hotărâre legală şi oportună procedurii de 
faliment al acestei debitoare. 

„S-a reţinut de către judecătorul sindic, faptul că au fost îndeplinite condiţiile de cvorum 
şi majoritate”. Intr-adevăr, la şedinţă a fost prezent creditorul majoritar SC [...] SRL însă 
reprezentantul creditorului (lichidatorul judiciar) nu a prezentat un mandat valabil din partea 
creditorilor societăţii pentru votul exprimat şi care se afla într-un conflict de interes raportat la 
poziţia celorlalţi creditori, motiv pentru care sunt aplicabile dispoziţiile art.17 pct.5. 

Aşadar, susţine recurenta reclamantă, condiţiile privitoare la majoritate pentru adoptarea 
hotărârii nu sunt îndeplinite. 

Creditorul [...] care a mandatat lichidatorul societăţii [...] SRL nu are calitatea de creditor al 
societăţii, suma cu care s-a înscris la masa credală a societăţii [...] S.R.L. a fost înlăturată irevocabil 
de la masa credală, printr-o hotărâre judecătorească tocmai pentru faptul că nu a fost dovedită prin 
nici un mijloc de probă (a se vedea Sentinţa Civilă nr. 2354/18.06.2012, precum şi extrasul de pe 
portalul Curţii de Apel Constanţa din care rezultă că a fost respins recursul formulat de CIl [...]). 

Pentru a se asigura ca interesele creditorilor sunt protejate în mod corespunzător a fost 
reglementat conflictul de interese, Legea nr.85/2006 făcând referire expresă la invalidarea votului 
unui creditor aflat în conflict de interese însa numai în cadrul comitetului creditorilor, în acest sens, 
sunt prevederile art. 17 alin.5 din Lege, potrivit cărora: "Daca un membru al comitetului creditorilor 
se afla, datorita interesului propriu, în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor 
participanţi la procedura, acesta se va abţine de la vot". 

Se mai arată că abţinerea de la vot a creditorului aflat în conflict de interese se aplică şi în 
ceea ce priveşte votul în cadrul adunării creditorilor în baza principiului ubi eadem est ratio, eadem 
lex esse debet, având în vedere ca raţiunea pentru care legiuitorul a reglementat invalidarea votului 
pe motiv de conflict de interese subzista şi în ipoteza în care decizia supusă la vot se ia în cadrul 
adunării creditorilor, iar nu în cadrul comitetului. 

Acest conflict de interese rezidă în aceea că doamna [...] are calitatea de asociat unic al 
creditorului majoritar [...] SRL şi care, aşa cum rezultă din actele de procedură încheiate în dosarul 
de faliment al debitoarei SC [...] SRL, are interesul să preia prin orice formă bunurile aparţinând 
societăţii debitoare [...] SRL. 

Legea insolvenţei stabileşte că procedura insolvenţei este una colectivă şi  totodată 
concursuală, în consecinţă, toţi creditorii îndreptăţiţi să participe la procedură, trebuie să beneficieze 
de un tratament egalitar şi echitabil. Astfel, deşi hotărârile comitetului creditorilor se adoptă potrivit 
art. 17 din Legea nr.85/2006, iar hotărârile adunării creditorilor se adoptă potrivit art. 15 din Legea 
nr.85/2006, în toate cazurile pentru asigurarea scopului insolvenţei, conform art.2 din Legea 
nr.85/2006, trebuie asigurată şi respectarea drepturilor creditorilor minoritari. 

În acest scop a fost adoptată dispoziţia cuprinsă în art.17 alin.5 din Legea nr. 85/2006, 
caracterul colectiv al procedurii explicând organizarea creditorilor în adunarea creditorilor şi 
comitetul creditorilor, ca structuri reprezentative cu specificaţia că atribuţiile de ordin managerial şi 
analiza oportunităţii aplicării procedurii şi a modalităţilor sunt lăsate la aprecierea creditorilor şi 
lichidatorului judiciar, de unde rezultă necesitatea respectării interdicţiilor de natura celor prevăzute 
la art.17 alin.5 din legea insolvenţei.   

[...], în calitate de asociat unic al creditorului majoritar [...] SRL a formulat cererea de 
deschiderea procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea SC [...] SRL, a mandatat lichidatorul judiciar 
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să aprobe preluarea bunurilor în contul creanţei, pentru ca acestea să ajungă în patrimoniul său 
personal, fapt ce rezultă din actele de procedură efectuate în dosarul nr. 10364/118/2010. 
Incontestabil, acest complex de împrejurări denotă interesul individual ireconciliabil al creditorului 
majoritar cu interesul colectiv al masei credale şi urmează a fi sancţionat cu anularea hotărârii 
adunării creditorilor. 

Toate aspectele invocate de recurentă în cadrul acţiunii privesc nelegalitatea hotărârilor luate 
în cadrul şedinţei adunării creditorilor, nicidecum oportunitatea acestora. 

Controlul de legalitate al hotărârilor unui for, cum este adunarea creditorilor în cadrul 
procedurii insolvenţei, vizează nu cenzura libertăţii de voinţa a celor care exprima o anumita intenţie 
juridică, ci condiţiile în care această voinţă a fost exprimată, adică respectarea regulilor pe care legea 
le edictează pentru acest demers.  

Relevant în analiza legalităţii măsurii adoptate prin hotărârea atacată este faptul încălcării 
principiilor ce guvernează procedura insolvenţei şi anume principiul maximizării averii debitorului 
prin care se ocroteşte interesul creditorilor de a se acoperi integral creanţele; principiul asigurării 
creditorilor unui tratament echitabil şi previzibil presupus de procedura concursuală. 

Parte din măsurile adoptate erau necesare derulării procedurii, însă aşa cum a dovedit, au fost 
luate cu nerespectarea dispoziţiilor legale cum ar fi: 
- punctul 2: aprobarea tranzacţiei efectuate de SC [...] SRL şi SC [...] SRL în dosarul 
nr.4009/118/2011 tranzacţia încheiată pe data de 23.01.2012 între [...] S.R.L. prin lichidator [...] şi 
[...] S.R.L. prin CII [...] prin care se tranzacţionează cu privire la suma de 215.267,96 lei a fost 
anulată irevocabil de Tribunalul Constanţa pentru cauză ilicită (a se vedea extrasul de pe portalul 
Curţii de Apel Constanţa din care rezultă respingerea recursului formulat de [...] S.R.L). 
- se supune aprobării desemnării unui evaluator (pct.3) si aprobarea angajării unui avocat (pct.4). 
Potrivi art. 114 si următoarele din legea insolvenţei, evaluarea bunurilor nu poate începe înainte de 
inventarierea patrimoniului, operaţiune nerealizată până la data şedinţei adunării creditorilor 
societatea debitoare deţinând în patrimoniul său mai multe bunuri mobile, de natura mijloacelor fixe 
(mijloace de transport şi mobilier birotică) precum şi creanţe de încasat. 

Angajarea persoanelor de specialitate se face cu aprobarea Comitetului Creditorilor, art.116 
alin.3 din legea insolvenţei, acest aspect fiind foarte important din prisma cvorumului cu care pot fi 
luate deciziile, comitetul creditorilor - majoritate simplă din totalul numărului de membrii, iar 
adunarea creditorilor - votul favorabil al titularilor majorităţii prin valoare.  

 În cauză, comitetul creditorilor a fost desemnat de judecătorul sindic în şedinţa din data de 
23.04.2013 - punctul 5 al ordinii de zi: aprobarea dării în plata în contul creanţei ramase de achitat 
către SC [...] SRL Mangalia - în faliment. Din redactarea textului nu rezultă în mod clar ce anume se 
dă în plata creditorului [...] şi prin ce metoda de vânzare. 

Măsura aprobată: "Aprobăm darea în plata în contul creanţei ramase de achitat în tabelul 
definitiv consolidat al creanţelor asupra averii debitorului către SC [...] SRL Mangalia, a bunurilor, 
aşa cum a fost hotărât în adunarea creditorilor din data de 26.01.2012. Preţul tranzacţiei va fi 
integral, cel din raportul de evaluare." 

Hotărârea luată încalcă dispoziţiile art. 116 din legea insolvenţei care prevede faptul că 
lichidarea averii debitorului şi metoda de vânzare sunt aprobate de creditori după finalizarea 
raportului de evaluare, iar lichidatorul este obligat să prezinte  regulamentul de vânzare 
corespunzător.  

In conformitate cu dispoziţiile art.117, după finalizarea raportului de evaluare lichidatorul va 
prezenta Comitetului Creditorilor un raport care va cuprinde evaluarea şi metoda de valorificare şi 
care va preciza daca vânzarea se face în bloc sau individual, prin licitaţie publică sau negociere 
directă sau prin ambele metode.  

In cadrul acestui raport s-ar fi putut pune în discuţie darea în plată în contul creanţei ramase 
de achitat a unui bun sau a tuturor bunurilor din patrimoniul debitoarei şi metoda prin care se 
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realizează aceasta operaţiune, având în vedere faptul că potrivit dispoziţiilor de drept comun, al legii 
contabilităţii şi a codului fiscal, darea în plată reprezintă de fapt o vânzare în care preţul bunurilor 
este compensat cu creanţa datorată. Transferul bunurilor în contul creanţei unui creditor presupune 
achitarea TVA aferentă acestor bunuri, recuperarea cheltuielilor de procedură şi a eventualei 
diferenţe de preţ dintre valoare evaluată şi valoarea creanţei rămasă neacoperită, altfel că această 
operaţiune să nu fie o îmbogăţire fără justă cauza a creditorului. 

Darea în plată reprezintă un mijloc de stingere a obligaţiilor, constând în acceptarea de către 
creditor la propunerea debitorului, să primească o alta prestaţie decât aceea pe care, acesta din urma 
avea iniţial obligaţia să o execute.  

În procedura de insolvenţă, darea în plata a bunurilor pentru stingerea unor creanţe, este 
permisă numai dacă nu este posibilă valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei şi trebuie 
încuviinţată de judecătorul sindic (art. 25 lit. j ), opinie însuşită de practica judiciară (a se vedea 
punctul de vedere exprimat de Guvernul României prin circulara nr. l 19/19.03.2012). 

De remarcat este lipsa menţiunilor atât cu privire la natura bunurilor a căror dare în plată a 
fost aprobată de către creditori cat si a celorlalte aspecte susmenţionate. 

Considerând că Hotărârea Adunării Creditorilor este modalitatea prin care aceştia decid 
etapele executării colective ale debitoarei şi prin care dau totodată ordine lichidatorului judiciar în 
derularea activităţii pentru care a fost confirmat, faţă de lipsurile şi lipsa de transparenţă a deciziilor 
luate în acest punct al Hotărârii din 27.04.2012, apreciază recurenta că se impunea anularea acestuia 
pentru motive de nelegalitate, urmând ca în eventualitatea dezbaterilor ulterioare a aceloraşi aspecte, 
să fie eliminate erorile materiale şi să se precizeze în mod clar activele şi bunurile faţă de care 
urmează a se lua decizii. 

Aşadar, motivat de aceste aspecte urmează să se constatate că din punct de vedere al 
nelegalităţii întocmirii procesului verbal de şedinţă şi a Hotărârilor Adunării Creditorilor debitoarei 
27.04.2012 criticile invocate sunt întemeiate în parte, urmând să fie  admise şi să se  dispună 
anularea parţială a Hotărârii Adunării Generale, cu reconvocarea unei noi şedinţe. 

Faţă de motivele invocate solicită recurenta admiterea recursului, modificarea în tot a 
sentinţei  atacată şi prin rejudecarea fondului să  se dispună admiterea cererii aşa cum a fost 
formulată. 
 Curtea, examinând actele şi lucrările dosarului, în raport cu  susţinerile părţilor şi a 
probatoriului administrat în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod Civil, prin coroborare 
cu dispoziţiile cuprinse în art.312 Cod pr. Civ. şi cu aplicarea art.8 din Legea nr. 85/2006, 
dispune respingerea recursului ca nefondat, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
 La data de  20.09.2012 lichidatorul judiciar [...] al debitoarei SC [...] SRL, desemnată prin 
Încheierea nr.687/25.05.2012 a Tribunalului Constanţa, a înţeles a deduce judecăţii acţiunea având 
ca obiect : 
 Constatarea nulităţii absolute a Hotărârii Adunării Creditorilor din data de  27.04.2012 şi 
a transferului de proprietate a bunurilor mobile ale debitoarei, în favoarea creditorului SC [...] 
SRL, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară, obligând creditorul să restituie actele 
de proprietate respectiv cărţile de identitate ale mijloacelor de transport, certificatele de 
înmatriculare, precum şi cheile de contact. 
 Prin Sentinţa civilă nr.763/26.04.2013 Tribunalul Constanţa Secţia a II-a civilă, respinge ca 
nefondată acţiunea dedusă judecăţii, cu motivaţia sus expusă, acestea fiind condiţiile în care 
reclamanta a înţeles a promova prezentul recurs, criticând soluţia pronunţată de instanţa de fond sub 
aspectele relevate. 
 În atare condiţii, procedând la examinarea susţinerilor reclamantei, Curtea reţine: 

- temeiul de drept al acţiunii deduse judecăţii, indicat de parte, a fost cel prevăzut de 
dispoziţiile cuprinse în art. 13, art.15, art.17, art.113, art.114, art.116, art.117 din Legea 



157 
 

nr.85/2006, raportat la dispoziţiile Codului Civil prevăzute în conţinutul articolelor 1246, 
art.1249, art.1179, art.1236, art.1238 alin.2. 

În acest context, apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic, examinând primul motiv de 
nulitate absolută invocat de reclamantă referitor la „convocarea Adunării Creditorilor, 
reprezentarea, modalitatea de vot şi deliberările în Adunările Creditorilor” a fost respins de 
instanţa de fond deoarece: 
          Textele de lege ce reprezintă fundamentul acţiunii, reţine Curtea a fi cuprinse în Secţiunea a 3 
a din legea insolvenţei, intitulat „Adunarea Creditorilor. Comitetul Creditorilor”, prevăzând: 
    „Art. 13 
    Alin.1 - Adunarea creditorilor va fi convocată şi prezidată de administratorul judiciar sau, după 
caz, de lichidator, dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel; secretariatul şedinţelor 
adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului. 
    Alin. 2 - Creditorii cunoscuţi vor fi convocaţi de administratorul judiciar sau de lichidator în 
cazurile prevăzute expres de lege şi ori de câte ori este necesar. 
    Alin.3 - Adunarea creditorilor va putea fi convocată şi de comitetul creditorilor sau la cererea 
creditorilor deţinând creanţe în valoare de cel puţin 30% din valoarea totală a acestora. 
    Art.14 
    Alin.1- Convocarea creditorilor va trebui să cuprindă ordinea de zi a şedinţei. 
    Alin.2- Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu excepţia 
cazului în care la şedinţă participă titularii tuturor creanţelor. 
    Alin.3 - Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică 
sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de 
conducătorul unităţii. 
    Alin.4 - Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. 
Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul 
public ori certificată şi atestată de către un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a 
încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, 
poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar/lichidator, cu cel 
puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. 
    Alin.5 - La şedinţele adunării creditorilor vor putea participa 2 delegaţi ai salariaţilor 
debitorului, votând pentru creanţele reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti. 
    Alin.6 - Deliberările şi hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal, 
care va fi semnat de preşedintele şedinţei, membrii comitetului creditorilor, precum şi de 
administratorul judiciar sau de lichidator, după caz. Procesul-verbal va fi depus, prin grija 
administratorului judiciar/lichidatorului, la dosarul cauzei, în termen de două zile lucrătoare de la 
data adunării creditorilor. 
    Alin.7 - Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul-sindic pentru 
nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să 
se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi 
să participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor. 
    Art. 15 
    Alin.1 - Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele adunării 
creditorilor vor avea loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea 
totală a creanţelor împotriva averii debitorului şi un număr de membri ai comitetului creditorilor 
care reprezintă majoritatea simplă a acestora, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul 
titularilor unei majorităţi, prin valoare, a creanţelor prezente. 
    Alin.2 - Calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. (1) împotriva averii debitorului se 
va determina prin raportare la următoarele criterii: 
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    a) ulterior afişării tabelului preliminar şi până la afişarea tabelului definitiv, valoarea creanţelor 
verificate şi acceptate de administratorul judiciar, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului 
preliminar; 
    b) ulterior afişării tabelului definitiv şi până la confirmarea unui plan de reorganizare, astfel cum 
reiese din cuprinsul tabelului definitiv; 
    c) ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la afişarea tabelului definitiv consolidat, 
astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; 
    d) ulterior afişării tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia. 
    Alin.3 - Planul de reorganizare va fi supus votului adunării creditorilor, în condiţiile prevăzute la 
art. 101. 
    Art.16… 
    Art.17 
    Alin.1 - Comitetul creditorilor are următoarele atribuţii: 
    a) să analizeze situaţia debitorului şi să facă recomandări adunării creditorilor cu privire la 
continuarea activităţii debitorului şi la planurile de reorganizare propuse; 
    b) să negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreşte să fie desemnat de 
către creditori în dosar condiţiile numirii şi să recomande adunării creditorilor astfel de numiri; 
    c) să ia cunoştinţă despre rapoartele întocmite de administratorul judiciar sau de lichidator, să le 
analizeze şi, dacă este cazul, să facă contestaţii la acestea; 
    d) să întocmească rapoarte, pe care să le prezinte adunării creditorilor, privind măsurile luate de 
administratorul judiciar sau de lichidator şi efectele acestora şi să propună, motivat, şi alte măsuri; 
    e) să solicite, în temeiul art. 47 alin. (5), ridicarea dreptului de administrare al debitorului; 
    f) să introducă acţiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, făcute de 
debitor în dauna creditorilor, atunci când astfel de acţiuni nu au fost introduse de administratorul 
judiciar sau de lichidator. 

Alin.2 - Comitetul creditorilor se întruneşte lunar şi, la cererea administratorului judiciar 
sau a lichidatorului, după caz, ori a cel puţin 2 dintre membrii săi, ori de câte ori este necesar. 
     Alin.3 - Deliberările comitetului creditorilor vor avea loc în prezenţa administratorului 
judiciar/lichidatorului şi vor fi consemnate într-un proces-verbal, care va reţine pe scurt conţinutul 
deliberărilor, precum şi hotărârile luate. 
     Alin.4 -  Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul 
numărului de membri ai acestuia. 
     Alin.5 - Dacă un membru al comitetului creditorilor se află, datorită interesului propriu, în 
conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la procedură, acesta se va 
abţine de la vot. 
     Alin.6 - Împotriva acţiunilor, măsurilor şi deciziilor luate de comitetul creditorilor orice 
creditor poate formula contestaţie la adunarea creditorilor, după ce, în prealabil, a sesizat 
comitetul creditorilor cu privire la măsurile contestate, iar soluţia adoptată de acesta nu răspunde 
intereselor creditorului”. 
 Funcţie de conţinutul textelor de lege sus citate, reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic, 
instanţa de fond a apreciat că, prin art.14 din Legea nr.85/2006 s-au stabilit reguli referitoare la 
convocarea, reprezentarea, modalitatea de vot şi deliberările în Adunările Creditorilor, fără 
însă a se indica, un termen limită până la care lichidatorul să publice convocatorul, astfel că 
toate argumentele invocate de recurentul lichidator judiciar sub aspectele ce au legătură cu  aceste 
reguli, apar ca fiind nefondate, urmând a fi înlăturate. 
 În egală măsură, reţine Curtea că, într-adevăr reglementarea cuprinsă în conţinutul dispoziţiei 
art.14 alin.4 din legea insolvenţei, potrivit căreia „creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă” 
impune interpretarea că, în lipsa unei dispoziţii imperative, nerespectarea termenului  de „cel puţin 5 
zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului”, nu este de natură a atrage nulitatea 
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absolută a actului ce s-a efectuat cu încălcarea lui, ci eventual nulitatea relativă, care însă nu 
poate fi reţinută pus şi simplu de instanţă ci, cu condiţia ca partea care o invocă să justifice o 
vătămare. 
 Cu alte cuvinte, reţine Curtea că recurentul lichidator judiciar nu a produs probe din care să 
rezulte că acest termen – 5 zile – ar fi de natură a produce o vătămare, astfel că, publicarea în BPI a  
convocării de către lichidatorul judiciar a  Şedinţei Adunării Creditorilor nu constituie un caz de 
nelegalitate în baza căruia să se poată anula hotărârea în discuţie. 
 În ceea ce priveşte celelalte motive de recurs care fac referire la  nulitatea absolută a 
Adunării Creditorilor din data de  27.04.2012, Curtea reţine că, şi acestea sunt nefondate 
urmând a fi respinse, pentru că potrivit art.14 alin.7 din Legea nr.85/2006 „Hotărârea adunării 
creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate”, aspect ce în cauză nu a 
fost dovedit, recurenta făcând referire numai la chestiuni ce privesc oportunitatea hotărârii şi 
nicidecum  legalitatea acesteia, fapt ce nu intră în atribuţiile instanţei. 

Astfel, pornind de la aspectele invocate de către recurentă şi procedând la  examinarea 
Procesului verbal al Şedinţei Adunării creditorilor din 27.04.2012, Curtea reţine, cum de altfel 
a reţinut şi instanţa de fond că: 

- convocarea Adunării Generale a Creditorilor a fost făcută de lichidatorul judiciar 
în temeiul art.13 alin. 2 din Legea nr.85/2006; 

- cvorumul şi majoritatea privind desfăşurarea şedinţei confirmă respectarea 
dispoziţiilor cuprinse în art.15 din Legea nr.85/2006. 

         Aşa fiind, cum aspectele invocate de recurentă în cadrul acţiunii, reluate în motivele de recurs, 
privesc numai aspecte referitoare la oportunitatea măsurilor dispuse în cadrul Adunării 
Creditorilor , care nu intră în competenţa atribuţiilor instanţei – a judecătorului sindic – şi nu 
motive de nelegalitate a Hotărârii Adunării Creditorilor, apreciază Curtea că, în mod legal şi 
temeinic, instanţa de fond a procedat la respingerea acţiunii ca nefondată. 
 Pentru toate considerentele sus expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea 
hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 C.Pr. civ. Curtea respinge recursul ca nefondat, 
sub toate aspectele. 
 

28. Acţiune în evacuare. Demolarea şi ridicarea construcţiilor provizorii existente pe 
terenul aflat în proprietatea recurentului. Obligarea pârâtei la plata contravalorii lipsei de 
folosinţă. Neîntrunirea condiţiilor răspunderii civile delictuale. 
 

Art. 494, alin. (3), teza I, din vechiul Cod Civil 
Art. 1169 Cod Civil 

 
 Buna credinţă a constructorului se apreciază la momentul edificării construcţiei, autorul lucrării 
păstrând beneficiile care decurg din buna sa credinţă iniţială. 
  Potrivit dispoziţiilor art. 494, alin. (3), teza I, vechiul Cod Civil „… cu toate acestea, dacă 
plantaţiile, clădirile şi operele au fost făcute de către o a treia persoană de bună-credinţă, proprietarul 
pământului nu va putea cere ridicarea sus ziselor plantaţii, clădiri şi lucrări, dar va avea dreptul sau de a 
înapoia valoarea materialelor şi preţul muncii, sau de a plăti o sumă de bani egală cu aceea a creşterii 
valorii fondului.” 
  Intimata pârâtă a fost de bună-credinţă la momentul încheierii contractului de concesiune din 
07.10.2005, dispoziţia de restituire în natură a imobilului din care face parte şi terenul concesionat de 
aceasta fiind emisă de Primarul Municipiului Tulcea la data de 07.09.2009, în condiţiile în care construcţia 
a cărei demolare s-a solicitat a fost edificată în cursul anului 2006. 
 Cum intimata pârâtă a avut calitatea de terţ în raporturile juridice derulate între recurentul 
reclamant şi unitatea deţinătoare Consiliul Local Tulcea, acesta nu putea cunoaşte despre existenţa unei 
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cereri de restituire în natură a terenului, în procedura reglementată de Legea nr.10/2001 publicitatea acestei 
notificări nefiind efectuată la acel moment prin biroul de carte funciară. 
  Prin urmare, nefiind răsturnată prezumţia de bună credinţă a constructorului care a ridicat lucrarea 
pe terenul aflat în prezent în proprietatea altei persoane decât cea care i-a cedat dreptul de folosinţă, se 
constată că în mod temeinic şi legal a fost respinsă ca nefondată cererea reclamantului de obligare a pârâtei 
la demolarea şi ridicarea construcţiilor provizorii aflate pe acest teren. 
 

     Decizia civilă nr. 977/07.10.2013 
        Dosar nr. 3514/88/2011* 

 
La data de 03.05.2011 sub nr.1973/327/2011 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea 

cererea formulată de către reclamantul [...] prin care solicita în contradictoriu cu pârâta S.C. [...] 
Tulcea, să se dispună evacuarea pârâtei din imobilul teren în suprafaţă de 35,02 mp (lot 23) situat în 
Tulcea …, ce a format obiectul contractului de concesiune nr. G …/07.10.2005, încheiat între 
această societate şi Consiliul local Tulcea, contract ce a fost reziliat, şi care i-a fost retrocedat prin 
sentinţa civilă nr. 1523/03.07.2008, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 1257/88/2007, 
rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea apelului declarat de municipiului Tulcea. De 
asemenea, reclamantul a mai solicitat  obligarea pârâtei la demolarea şi ridicarea construcţiilor 
provizorii existente pe acest teren, pe cheltuiala acesteia, cu obligarea la plata de daune-interese în 
sumă de 500 euro pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei. A mai 
solicitat pârâta obligarea societăţii pârâte la plata cheltuielilor de judecată ce vor fi ocazionate de 
prezentul proces. 

În drept, reclamantul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.480 Cod civil precum şi pe 
dispoziţiile art.494 C. civil. 

Prin sentinţa civilă nr.2591/11.08.2011 Judecătoria Constanţa a admis excepţia 
necompetenţei materiale a Judecătoriei Tulcea şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în 
favoarea Tribunalului Tulcea. Pentru a pronunţa o astfel de soluţie instanţa a avut în vedere 
prevederile  articolului 2 alin.1 lit.1 a teza  a 2- a Cod procedură civilă, potrivit căruia tribunalul 
judecă în primă instanţă  procesele şi cererile în materie  comercială al căror obiect nu este evaluabil 
în bani. 

A mai reţinut prima instanţă că paratul are calitatea de comerciant iar obiectul cererii este de 
asemenea comercial câtă vreme este vorba despre evacuarea paratei, societate comerciala, dintr-un 
spaţiu comercial şi obligarea la demolarea şi ridicarea construcţiilor. Fata de considerentele mai sus 
expuse, instanţa a apreciat că în cauză sunt aplicabile atât dispoziţiile art. 4 Cod comercial cât şi 
dispoziţiile art. 56 Cod comercial. 

Pe rolul Tribunalului Tulcea s-a format dosarul nr. 3514/88/2011 din data de 13.09.2011.  
 La termenul din 25.01.2013 pârâta S.C. [...] a formulat cerere reconvenţională prin care a 
solicitat obligarea reclamantului-pârât la plata sumei de 30.000 de lei reprezentând cheltuieli 
necesare şi utile efectuate asupra imobilului-construcţie situat pe terenul reclamantului, precum şi 
instituirea unui drept de retenţie asupra imobilului până la plata acestei sume.  
 Această cerere a fost disjunsă la acelaşi termen de judecată, formându-se dosarul nr. 
408/88/2013, dosar în cadrul căruia pârâtul-reclamant [...] a formulat la rândul său cerere 
reconvenţională, prin care a solicitat obligarea reclamantei-pârâte, din respectivul dosar, la plata 
sumei de 33.540 de lei reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului. 
 La termenul de judecată din 19.04.2013 instanţa a pus în discuţia părţilor conexarea celor 
două cauze, întrucât între ele există o vădită legătură, soluţionarea cererii de evacuare depinzând de 
soluţia dată capătului de cerere privind instituirea unui drept de retenţie, ambele părţi fiind de acord 
cu conexarea, prin intermediul avocaţilor aleşi. 
 Prin sentinţa civilă nr.2640 din 8 mai 2013 Tribunalul Tulcea a respins excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii, invocată de către pârâta S.C. [...] Tulcea, ca nefondată.  
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 A fost admisă, în parte, cererea principală având ca obiect evacuare şi obligaţia de a face şi s-
a dispus evacuarea pârâtei de pe terenul în suprafaţă de 35,02 mp situat în Tulcea, str. 
Constructorilor, zona Dale Canal, lot 23, ce aparţine reclamantului. 
 A fost respinsă cererea privind obligarea pârâtei la ridicarea construcţiei situată pe terenul 
aparţinând reclamantului, ca nefondată. 
 S-a anulat cererea reconvenţională conexată formulată de către pârâta-reclamantă S.C. [...] 
Tulcea cu sediul în Tulcea, …, Judeţ Tulcea, ca netimbrată. 
 A fost respinsă cererea reconvenţională conexată formulată de către reclamantul-pârât [...] 
domiciliat în Tulcea, …, jud. Tulcea, având ca obiect pretenţii, ca nefondată. 
 A fost obligată pârâta la plata sumei de 110 lei către reclamant, cu titlu de cheltuieli de 
judecată, din care 100 de lei reprezintă onorariu avocat, iar 10 lei taxa de timbru pentru capătul de 
cerere având ca obiect evacuare. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre Tribunalul Tulcea  a reţinut  sub aspectul excepţiei 
inadmisibilităţii acţiunii invocată de către pârâta S.C. [...] că aceasta nu este întemeiată. Sub acest 
aspect, instanţa apreciază ca neîntemeiate susţinerile pârâtei în sensul că reclamantul avea deschisă 
calea unei acţiuni în revendicare imobiliare, cât timp în discuţie nu se pune dreptul de proprietate 
asupra terenului, din toate înscrisurile de la dosar rezultând în mod clar că reclamantul are calitatea 
de proprietar, iar pârâta pe aceea de detentor precar, calitate pe care de altfel nici nu a contestat-o. 
 În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa a apreciat că acţiunea principală având ca obiect 
evacuare şi obligaţie de a face este întemeiată în parte, şi anume doar în privinţa evacuării. Astfel, 
aşa cum s-a menţionat şi anterior, cu prilejul excepţiei inadmisibilităţii, reclamantul are calitatea de 
proprietar al terenului în suprafaţă de 35,02 m.p. situat în Tulcea, …, lot 23, aşa cum rezultă din 
sentinţa civilă nr. 1523/03.07.2008 a Tribunalului Tulcea, în timp de pârâta nu are în prezent decât 
calitatea de tolerat, atât timp cât contractul de concesiune încheiat cu Municipiul Tulcea a fost 
reziliat şi, mai mult decât atât, prin sentinţa civilă nr. 425/26.01.2012 a tribunalului Tulcea, s-a 
constatat nulitatea absolută a respectivului contract de concesiune. 
 Prin urmare, pârâta nu mai are în prezent nici un titlu locativ cu privire la terenul aflat în 
proprietatea reclamantului, situaţie în care cererea de evacuare apare ca fiind întemeiată.  
 În ceea ce priveşte cererea reclamantului de obligare a pârâtei la demolarea construcţiei 
ridicată pe respectivul teren, instanţa apreciază că aceasta nu este întemeiată, cât timp la momentul 
edificării construcţiei societatea pârâtă a fost constructor de bună-credinţă, construcţia fiind edificată 
tocmai ca urmare a încheierii contractului de concesiune nr. G 5945/07.10.2005, pârâta neputând 
prevedea faptul că respectivul contract, încheiat cu autoritatea publică locală va fi în viitor anulat. 
Mai mult decât atât, obiectul contractului a constat în concesionarea suprafeţei de teren respective în 
vederea  ridicării unei construcţii pentru desfăşurarea de activităţi de comerţ, societatea pârâtă 
neavând de unde să ştie că respectivul teren nu poate fi concesionat  întrucât autoritatea locală 
fusese deja notificată în vederea restituirii terenului. 
 În consecinţă, pârâta fiind constructor de bună-credinţă, nu poate fi obligată la demolarea 
construcţiei. 
 În ceea ce priveşte cererea reconvenţională formulată în dosarul conexat, de către pârâta-
reclamantă S.C. [...], întrucât aceasta nu a înţeles să achite taxa de timbru aferentă, cererea a fost 
anulată ca netimbrată. 
 Relativ la cererea reclamantului-pârât [...], având ca obiect pretenţii, constând în 
contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului, instanţa apreciază că aceasta este neîntemeiată, 
reclamantul nereuşind să facă dovada caracterului determinat al acestor pretenţii. Sub acest aspect, 
contractele de închiriere încheiate cu alţi comercianţi, depuse de către reclamant, nu pot fi relevante, 
chiria percepută în respectivele contracte putând fi diferită de cea care s-ar fi putut percepe pentru 
terenul în litigiu, atât timp cât chiria, ca preţ al folosinţei unui bun, este rezultatul unor negocieri. În 
acest sens, trebuie precizat că reclamantul nu a solicitat efectuarea unei expertize prin care să se 
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stabilească contravaloarea lipsei de folosinţă, deşi ar fi avut această posibilitate, instanţa dând 
eficienţă principiului disponibilităţii părţii. 
 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a formulat recurs  reclamantul  [...] 
criticând-o sub aspectele: 
 Temeiul obligaţiei de demolare îl constituie desfiinţarea retroactivă a contractului de 
concesiune nr. [...]/07.10.2005, contract cu care societatea pârâtă a  justificat dreptul de folosinţă 
asupra terenului, precum şi dreptul de a edifica spaţiul comercial în discuţie. 
 Nulitatea contractului de concesiune a fost determinată de încălcarea interdicţiei de 
concesionare prevăzut de art.21 alin.5 din Legea nr.10/2001, interdicţie instituită până la 
soluţionarea notificării formulate pe temeiul acestei legi, acest aspect fiind tranşat prin sentinţa 
civilă nr.425/26.01.2012, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.3847/88/2011, rămasă 
irevocabilă, astfel că nu mai poate fi repus în discuţie. 
 Buna credinţă a societăţii pârâte nu poate fi însă opusă proprietarului terenului, deoarece 
urmare a nulităţii contractului de concesiune, aceasta nu mai poate justifica sub nici o formă 
folosinţa terenului şi, implicit, menţinerea construcţiei pe teren. 
 Mai mult decât atât, sancţiunea nulităţii prev. de art.21 alin.5 din Legea nr.10/2001, nu este 
condiţionată de legiuitor de absenţa bunei-credinţe, astfel cum se prevede de exemplu la art.45 alin.2 
din aceeaşi lege, situaţie în care un astfel de  element nu a fost reţinut nici în soluţionarea cauzei 
privind constatarea nulităţii contractului de concesiune şi nu poate fi reţinut nici în prezenta cauză în 
apărarea societăţii pârâte. 
 Terenul  ocupat de societatea comercială pârâtă a fost concesionat la data de  7.10.2005 în 
baza contractului de concesiune nr. [...], iar construcţia a fost edificată în baza unei autorizaţii 
provizorii de construire, ilegale, la un an după momentul concesionării ilegale a terenului. 
 Consiliul local Tulcea nu putea să concesioneze terenul atât timp cât în privinţa acestuia 
există o notificare, prevederile disp. art.21 alin.5 din Legea nr.10/2001 arătând că, sub sancţiunea 
nulităţii absolute, până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate 
de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea, ipotecarea, 
locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul  unui nou chiriaş, schimbarea 
destinaţiei, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri şi/sau construcţii potrivit 
prevederilor prezentei legi, iar art.9 din aceeaşi lege prevede că imobilele preluate în mod abuziv se 
restituie în natură în starea în care se află la data cererii de restituire şi libere de orice sarcini. 
 Autorizaţia provizorie de construire s-a emis contrar legii, terenul pe care l-a notificat la 
momentul apariţiei Legii 10/2001 neputând fi grevat, ci restituit în mod obligatoriu în starea în care 
s-a aflat la data formulării cererii de restituire, adică liber de sarcini şi cu interdicţia schimbării 
destinaţiei din teren fără construcţii în termen cu construcţii. 
 La data notificării/formulării cererii de restituire a terenului, acesta era liber, fără construcţii, 
prevederile  art.9 din Legea 10/2001 fiind derogatorii de la dreptul comun, atât societatea pârâtă cât 
şi Primăria Tulcea cunoscând situaţia juridică a terenului. 
 Referitor la capătul de cerere privind obligarea societăţii pârâte la plata sumei de 33.540 lei, 
reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului, de la data notificării prin somaţia 
nr.29/12.04.2010, ajunsă la destinaţie la data de  15.04.2010, până la data formulării reconvenţionale 
25.01.2013, nu se poate aprecia că nu s-a făcut dovada caracterului determinat al acestor pretenţii, 
din moment ce a solicitat o chirie de 43 lei/mp, în raport de preţul constant de 83 lei/mp practicat 
pentru închirierea unor spaţii comerciale din aceeaşi zonă a Pieţii de Vest Tulcea. 
 Dacă s-ar fi procedat la determinarea chiriei practicate în zona respectivă, în baza unei 
expertize, aceasta ar fi stabilit o chirie pe mp situată între preţul practicat de reclamant şi cel 
practicat de diverse persoane fizice sau juridice. 
 De altfel, societatea pârâtă nu a făcut nici un fel de obiecţiuni cu privire la preţul chiriei/mp, 
şi nici nu a depus probe în contracararea înscrisurilor depuse de reclamant în acest scop, dimpotrivă 
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aceasta refuzând să elibereze terenul din momentul notificării, folosindu-l în mod abuziv şi 
îmbogăţindu-se fără just temei în detrimentul reclamantului în calitate de proprietar legal. 
 Pentru aceste considerente, solicită admiterea recursului, modificarea hotărârii recurate, 
astfel încât, în urma reaprecierii probelor administrate în cauză a se dispune demolarea construcţiei 
provizorii a pârâtei de pe terenul proprietatea reclamantului şi obligarea acesteia la plata lipsei de 
folosinţă a terenului. 
 În susţinerea recursului s-a depus decizia de speţă a Curţii de Apel Constanţa 
nr.302/20.03.2013 pronunţată în dosarul nr.3138/88/2011,  prin care s-a apreciat că se impune 
demolarea construcţiei provizorii de pe teren 
 Analizând legalitatea şi temeinicia hotărârii recurate din prisma criticilor formulate, 
Curtea apreciază nefondat recursul pentru următoarele considerente: 
 A criticat recurentul soluţionarea cererii sale de obligare a intimatului pârât la demolarea şi 
ridicarea construcţiilor provizorii existente pe terenul aflat în proprietatea sa, în sensul respingerii ca 
nefondată, precum şi soluţia de respingere a cererii sale reconvenţionale din dosarul nr. 
408/88/2013, cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata contravalorii lipsei de folosinţă. 
 Plecând de la argumentele instanţei de fond în ceea ce priveşte temeiul obligaţiei de 
demolare şi incidenţa cauzei de nulitate a contractului de concesiune nr. [...]/07.10.2005, recurentul 
susţine că buna credinţă a societăţii intimate nu mai poate fi opusă proprietarului terenului, 
deoarece, urmare a nulităţii contractului de concesiune, aceasta nu mai poate justifica sub nicio 
formă folosinţa terenului şi, implicit, menţinerea construcţiei pe teren. 
  Buna credinţă a constructorului se apreciază la momentul edificării construcţiei, autorul 
lucrării păstrând beneficiile care decurg din buna sa credinţă iniţială. 
  Potrivit dispoziţiilor art. 494, alin(3), teza I, vechiul c. Civ. „… cu toate acestea, dacă 
plantaţiile, clădirile şi operele au fost făcute de către o a treia persoană de bună-credinţă, proprietarul 
pământului nu va putea cere ridicarea sus ziselor plantaţii, clădiri şi lucrări, dar va avea dreptul sau 
de a înapoia valoarea materialelor şi preţul muncii, sau de a plăti o sumă de bani egală cu aceea a 
creşterii valorii fondului.” 
  Intimata pârâtă a fost de bună-credinţă la momentul încheierii contractului de concesiune nr. 
G5495/07.10.2005, dispoziţia de restituire în natură a imobilului din care face parte şi terenul 
concesionat de aceasta fiind emisă de Primarul Municipiului Tulcea la data de 07.09.2009, în 
condiţiile în care construcţia a cărei demolare s-a solicitat a fost edificată în cursul anului 2006. 
 Cum intimata pârâtă SC [...] Tulcea a avut calitatea de terţ în raporturile juridice derulate 
între recurentul reclamant [...] şi unitatea deţinătoare Consiliul Local Tulcea, acesta nu putea 
cunoaşte despre existenţa unei cereri de restituire în natură a terenului, în procedura reglementată de 
Legea nr.10/2001 publicitatea acestei notificări nefiind efectuată la acel moment prin biroul de carte 
funciară. 
  Prin urmare, nefiind răsturnată prezumţia de bună credinţă a constructorului care a ridicat 
lucrarea pe terenul aflat în prezent în proprietatea altei persoane decât cea care i-a cedat dreptul de 
folosinţă, Curtea constată că în mod temeinic şi legal a fost respinsă ca nefondată cererea 
reclamantului de obligare a pârâtei la demolarea şi ridicarea construcţiilor provizorii aflate pe acest 
teren. 

 Referitor la capătul de cerere privind obligarea societăţii pârâte la plata sumei de 33 540 lei, 
reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului, calculate de la data notificării prin 
somaţia nr. 29/12.04.2010 până la data formulării cererii reconvenţionale (25.01.2013), Curtea reţine 
că nu sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, nefiind determinată cu caracter cert 
întinderea prejudiciului reclamat de recurent, prima instanţă făcând aplicarea corectă a dispoziţiilor 
legale în materie de probaţiune, respectiv art. 1169 c. civ. 

 Pentru aceste considerente, reţinând, în esenţă, că motivele de recurs invocate în calea de 
control judiciar nu sunt de natură a determina reţinerea unei alte situaţii de fapt decât cea avută în 
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vedere de prima instanţă, Curtea, în aplicarea prevederilor art. 312, alin.(1) c. proc. civ., coroborat 
cu dispoziţiile art. 3041c. proc. civ., va menţine ca legală şi temeinică sentinţa recurată, prin 
respingerea recursului declarat de reclamantul reconvenient [...] ca nefondat.  

 

29. Procedura insolvenţei. Contestaţie împotriva procesului-verbal de licitaţie. 
Intervenirea unei cesiuni de creanţă. 
 

Art.116 alin. 2, art.117, alin.l, din Legea 85/2006 
 

         La 04.01.2013 creditoarea prin mandatarul său a solicitat  lichidatorului judiciar să ia act de cesiunea 
de creanţă intervenită între ea  şi [...] SA, in calitate de cedent şi [...]., in calitate de cesionar prin contractul 
încheiat la 27 12 2012 . Ca atare, [...] s-a subrogat in toate drepturile creditorului iniţial, respectiv [...] SA. 
Prin cesiune, [...] SA a transferat toate drepturile sale in legătura cu creditul acordat SC [...] SRL către [...]. 
         În altă ordine de idei, potrivit susţinerilor lichidatorului judiciar - necontestate de părţi, acesta după 
aducerea la cunoştinţa sa a împrejurării potrivit cu care a intervenit o cesiune de creanţă, a rectificat tabelul 
definitiv consolidat actualizat al creanţelor debitoarei în sensul solicitat de cesionar.  
         Însă, în contextul în care această subrogare a intervenit şi a fost adusă la cunoştinţa lichidatorului, 
după ce s-au realizat etapele constând în convocarea adunării creditorilor la 22. 06 2012, (etapă în care a 
fost stabilit evaluatorul, dar şi modalitatea de valorificare a bunurilor – licitaţie cu strigare) la 12.09.2012 o 
altă adunare a creditorilor având ca ordine de zi prezentarea regulamentului de vânzare şi a raportului de 
evaluare efectuat - măsuri adoptate de către creditori cu respectarea dispoziţiilor legale -, recurenta nu 
poate susţine cu temei că aceste etape procedurale nu-i sunt opozabile.   
           Nici criticile referitoare la faptul că recurenta nu a fost înştiinţată cu privire la data la care a fost 
organizată licitaţia nu poate fi primită, întrucât ansamblul probatoriu confirmă faptul că aceasta a fost 
permanent notificată şi încunoştiinţată de demersurile lichidatorului judiciar în legătură cu valorificarea 
respectivului imobil.  
          Potrivit dispoziţiilor art.117, alin.l din Legea 85/2006, „lichidatorul va prezenta comitetului 
creditorilor un raport care va cuprinde evaluarea bunurilor", iar în temeiul dispoziţiilor art.116 alin. 2 din 
Legea nr. 85/2006 - „lichidatorul prezintă adunării generale a creditorilor şi regulamentul de vânzare 
corespunzător modalităţii de vânzare pentru care optează".      
 

     Decizia civilă nr. 982/07.10.2013 
        Dosar nr. 2425/118/2010/a2 

 
         1. Obiectul şi părţile litigiului. 
         Prin cererea înregistrată la data de 06.11.2012, contestatoarea [...] SA prin mandatar SC [...] 
SRL în contradictoriu cu intimaţii CII [...]  lichidatorul judiciar al debitoarei SC [...] SRL, DGFP 
Constanta, [...], SC [...] SRL a formulat contestaţie împotriva Procesului verbal de licitaţie întocmit 
la data de 01.11.2012 ca urmare a vânzării prin licitaţie publică de către Cabinet Individual de 
Insolvenţă [...], în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SRL, a unui bun imobil asupra 
căruia Banca are un drept de garanţie reală imobiliară, solicitând anularea Procesului verbal de 
licitaţie din data de 01.11.2012, organizarea unei noi şedinţe de licitaţie publică cu respectarea de 
către lichidatorul judiciar a dispoziţiilor art.500 alin.3 din Cod proc. civ privind obligaţia de 
notificare către creditorul garantat a termenului de licitaţie publică. 

    În motivare s-a arătat faptul că lichidatorul judiciar al SC [...] SRL a convocat adunarea 
creditorilor acestei debitoare în data de 12.09.2012, având ca ordine de zi prezentarea 
Regulamentului de vânzare şi a raportului de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile aflate în 
patrimoniul debitoarei falite, inclusiv bunul imobil situat în municipiul Constanţa, …, jud. 
Constanţa, reprezentând teren în suprafaţă de 500 mp, conform actelor, iar din măsurători 491 mp, 
având nr. cadastral nou 106287, înscris în CF nr. 29562 a Municipiului Constanţa, asupra căruia 
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Banca are un drept de garanţie reală imobiliară în baza Contractului de ipotecă autentificat sub nr. 
5009/20.12.2007 la BNP [...] şi Actului adiţional autentificat sub nr. 349/26.02.2009. 

În cadrul acestei Adunări de creditori, Banca prin votul comunicat a propus modificări ale 
regulamentului de vânzare şi nu a fost de acord cu valoarea evaluată şi implicit preţul de pornire a 
licitaţiei pentru bunul imobil garantat în favoarea sa, respectiv 17000 EUR. 

Lichidatorul judiciar nu a ţinut cont de propunerile de amendare pentru Regulamentul de 
vânzare şi în baza Adunării creditorilor din data de 12.09.2012, a procedat la vânzarea la licitaţie 
publică a imobilului ipotecat în favoarea Băncii. 

Contestatoarea a menţionat că Banca în calitate de creditor garantat, nu a fost înştiinţată cu 
privire la data când a fost organizată licitaţia publică în cadrul căruia a fost adjudecat bunul imobil 
avut în garanţie. De altfel, nu a fost notificată pentru niciuna dintre şedinţele anterioare de licitaţie, 
ceea ce contravine dispoziţiilor legale prevăzute de art. 500 alin. 3 din C. proc. civ. 

 
2. Hotărârea tribunalului 
Prin sentinţa civilă nr.1971 din 21.06.2013 Tribunalul Constanţa a respins ca neîntemeiată 

contestaţia formulată de contestatoarea [...] prin mandatar SC [...] SRL în contradictoriu cu 
intimaţii CII [...], în calitate de lichidator judiciar al SC [...] SRL, Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice, [...] şi EC [...] SRL. 

 Pentru a dispune astfel a reţinut în esenţă prima instanţă următoarele: 
Prin Sentinţa civilă nr.6606/02.12.2011, pronunţată de judecătorul sindic în dosarul 

nr.7026/118/2009, s-a dispus intrarea în faliment a debitoarei SC [...] SRL, fiind numit în calitate 
de lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă [...]. 

Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor pentru data de 22.06.2012, ora 
14:00 care a avut pe ordinea de zi stabilirea evaluatorului şi modalitatea de valorificare a bunurilor 
societăţii debitoare. Conform Procesului Verbal, Adunarea creditorilor a  fost legal constituită, 
fiind prezenţi creditori care însumează 76,70 % din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv 
consolidat al obligaţiilor debitoarei SC [...] SRL. În cadrul acestei adunări s-a stabilit atât 
evaluatorul, cât şi modalitatea de valorificare a bunurilor. Astfel, conform art.117 alin.1 s-a stabilit 
ca metoda de valorificare a bunurilor să fie licitaţie publică prin strigare. 

La data de 12.09.2012, ora 12:00 a fost convocată o nouă adunare a creditorilor având ca 
ordine de zi prezentarea regulamentului de vânzare şi a raportului de evaluare efectuat de 
evaluatorul desemnat de adunarea creditorilor. Conform procesului verbal, Adunarea creditorilor a 
fost legal constituită, fiind prezenţi creditori ale căror creanţe însumează 55,506% din totalul 
creanţelor înscrise în tabelul definitiv consolidat al creanţelor debitoarei. 

Prin votul exprimat contestatoarea îşi exprima dezacordul cu privire la raportul de evaluare şi 
la regulamentul de vânzare. 

Din interpretarea dispoziţiilor art.117 alin.1 din Legea 85/2006 lichidatorul prezentă 
comitetului creditorilor un raport care va cuprinde evaluarea bunurilor. Astfel, nu va supune 
aprobării creditorilor raportul de evaluare efectuat de evaluatorul desemnat de Adunarea 
Creditorilor.  

 Potrivit art. 116 alin. 2 din Legea 85/2006 „lichidatorul prezintă adunării generale a 
creditorilor şi regulamentul de vânzare corespunzător modalităţii de vânzare pentru care optează.” 

 Instanţa a constatat că în cadrul adunării creditorilor din data de 22.06.2012, adunarea 
creditorilor a votat ca modalitate de valorificare a bunurilor să fie licitaţie publică prin strigare. Prin 
urmare, art. 116 alin. 2 din Legea 85/2006 nu prevede obligaţia lichidatorului judiciar de a supune 
votului creditorilor preţul bunurilor care urmează a fi valorificate. 

Din  înscrisurile depuse la dosar a rezultat faptul că lichidatorul judiciar a făcut demersuri în 
efectuarea publicităţii referitoare la bunul ipotecat în favoarea [...] SRL, atât prin anunţuri în 
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publicaţii de circulaţie naţională, cât şi prin intermediul site-ului Uniunii Practicienilor în Insolvenţă, 
secţiunea Licitaţie publică, dar şi portalul practicienilor în insolvenţă. 

De asemenea, judecătorul sindic a reţinut faptul că Legea 85/2006 este o lege specială, iar 
valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul societăţii debitoare se realizează în conformitate cu 
dispoziţiile Legii 85/2006, dispoziţii care au fost respectate de judecătorul sindic. 

Activitatea întreprinsă de lichidatorul judiciar este nu numai legală (în acord cu dispoziţiilor 
art.25 lit. i, 116, 117, 149 din Legea nr.85/2006 coroborate cu dispoziţiile art.509 alin.5 C. pr. civ. ) 
dar şi oportună în condiţiile în care pe fondul scăderii tot mai accentuate a valorii imobilelor, bunul 
nu a putut fi vândut pe parcursul a mai bine de un an, fiind oferit atât la suma rezultată din raportul 
de evaluare cât şi la suma propusă de creditorul majoritar, acesta din urmă neprezentând măcar o 
ofertă concretă de cumpărare la un preţ superior celui adjudecat. 
             3. Recursul  
             Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat recurs [...] SA prin mandatar SC [...] 
SRL criticând-o sub aspectele: 
              Şedinţa de licitaţie din data de 01.11.2012 a fost organizată cu încălcarea dispoziţiilor 
legale prevăzute de art.500 alin.3 Cod proc. civila, conform cărora titularii drepturilor reale vor fi 
citaţi la termenele fixate pentru vânzarea imobilului. 
             În ceea ce priveşte modalitatea de vânzare prin licitaţie publică, apreciază că în cauza sunt 
aplicabile dispoziţiile prevăzute de Codul de procedura civila, întrucât Legea 85/2006 nu cuprinde 
reguli specifice privind modalitatea de realizare a vânzării, aceasta completându-se cu prevederile 
din Codul de Procedura civilă aşa cum se arată la art.149 din Legea 85/2006. 
              Învederează instanţei de recurs faptul că recurenta, în calitate de creditor garantat, nu a fost 
înştiinţată cu privire la data când a fost organizata licitaţia publica in cadrul căreia, bunul imobil 
avut in garanţie a fost adjudecat si mai mult decât atât, recurenta nu a fost notificată pentru nici una 
din şedinţele anterioare de licitaţie, ceea ce contravine dispoziţiilor legale prevăzute de art. 500 alin. 
3 din Codul de Procedura Civila. 
            De asemenea apreciază ca recurenta, în calitatea de creditor garantat are un drept legitim de a 
urmări îndeaproape modul in care lichidatorul judiciar acţionează cu privire la bunul asupra căruia 
Banca deţine un drept de preferinţa si de a interveni atunci când se considera prejudiciată de 
masurile si acţiunile lichidatorului judiciar. Înţelegând această necesitate a creditorului garantat de a 
fi informat permanent cu privire la soarta bunului asupra căruia deţine un drept de ipoteca, 
legiuitorul a reglementat expres obligaţia notificării creditorilor garantaţi cu privire la organizarea 
şedinţelor de licitaţie (art. 500 alin. 3 Cpc). 
           Preţul la care bunul a fost adjudecat este unul nereal, neserios si derizoriu, in comparaţie cu 
valoarea reala de piaţa a imobilului vândut. 
           Astfel, conform evaluării anuale realizate de recurenta si conform ofertelor de preţ anexate la 
dosarul cauzei, valoarea de piaţa a unor imobile-terenuri similare celui înstrăinat prin licitaţia 
organizata de către lichidatorul judiciar oscilează între 85 - 100 EURO/mp, iar preţul la care a fost 
adjudecat terenul în cadrul licitaţiei a fost de aproximativ 35 EURO/mp. 
          Pe de altă parte, licitaţia din 01.11.2012 reprezintă un act procedural realizat de lichidatorul 
judiciar în cadrul unei proceduri de faliment şi care poate fi asimilat cu deplin temei, unui act de 
executare efectuat de un executor judecătoresc. Acesta trebuie să respecte atât principiul 
proporţionalizării, specifice executării silite de drept comun, dar şi principiul maximizării averii 
debitorului, specific procedurii insolvenţei, prevăzut de Legea nr.85/2006 prin dispoziţiile art.116 
alin.1. Incidenţa nulităţii este determinată de finalitatea reglementării actului normativ, Nulitatea 
există atunci când efectele actului contrazic scopul dispoziţiei legale ce a fost încălcată.  
            În analiza valabilităţii unei licitaţii trebuie să se ţină seamă de principiile cu valoare de 
norme, respectiv, principiul păstrării proporţiei dintre creanţa urmărită şi bunurile supuse executării, 
prevăzute de dispoziţiile art. 371 ind. 2 - Cod procedură civilă, aplicabil conform art.149 din Legea 
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85/2006 precum si principiul maximizării averii debitorului prevăzut de art. 116 alin. 1 din Legea 
nr.85/2006, respectiv, valorificarea la cel mai bun preţ a averii debitorului, astfel încât, să se acopere 
creanţele în condiţiile păstrării celei mai mari valori ce exced masei credale. 
           Întrucât recurenta nu a fost notificată cu privire la data licitaţiei, în calitatea de creditor 
garantat, înscrisa cu garanţie reală imobiliară, a fost privata şi de posibilitatea de a participa la 
licitaţie şi respectiv de posibilitatea de a adjudeca bunul în contul creanţei. 
            Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art.2 din Legea insolvenţei, scopul reglementării 
acesteia îl reprezintă instituirea unei proceduri colective menită să acopere pasivul debitorului aflat 
în insolvenţă. Acoperirea pasivului se poate realiza inclusiv prin lichidarea patrimoniului debitoarei 
în cadrul procedurii falimentului. 
            Acest fapt este contrar scopului legii insolenţei prevăzut la art.2 din legea insolvenţei, 
întrucât, prin vânzarea la o valoare cu mult sub preţul pieţei a bunurilor imobile aflate în patrimoniul 
debitoarei falite,  este puţin probabil să se acopere măcar parţial pasivul debitoarei, iar creditorii 
garantaţi vor rămâne neîndestulaţi, în condiţiile in care cheltuielile de procedură şi onorariul 
lichidatorului judiciar se recuperează cu prioritate din sumele încasate. Nu mai aduce în discuţie 
creditorii din celelalte, categorii,care nu vor avea nicio posibilitate reală de acoperire a creanţelor 
lor. 
           Lichidatorul judiciar a formulat concluzii scrise solicitând respingerea recursului. 
           În şedinţa publică din 23.09.2013, Curtea avându-se în vedere adresa de la fila 33 – dosar, 
prin care creditoarea [...] prin mandatar SC [...] CRC SRL şi-a însuşit cererea de recurs formulată de 
[...] SA,  citativul a fost rectificat în sensul că recurenta a fost menţionată ca fiind [...] şi nu [...] SA. 
        
          4. Curtea  
           Analizând criticile aduse, Curtea reţine că acestea sunt nefondate pentru considerentele: 
            Este adevărat faptul că, iniţial, contestaţia împotriva procesului verbal de licitaţie organizată 
la data de 01.11.2012 a fost depusă la Tribunalul Constanţa de către [...] Bank SA, ce avea asupra 
bunului vândut o garanţie reală imobiliară.  
           Contestaţia a fost adresată judecătorului sindic la 06.11.2012. 
          La 04.10.2013 contestatoarea îşi completează contestaţia CU MOTIVE SUPLIMENTARE.  
         La 04.01.2013 creditoarea [...] prin mandatarul său SC [...]SRL a solicitat  lichidatorului 
judiciar să ia act de cesiunea de creanţă intervenită între ea  şi [...] SA, in calitate de cedent si [...]., 
in calitate de cesionar prin contractul încheiat la 27 12 2012 . 
         Ca atare, [...]. s-a subrogat in toate drepturile creditorului iniţial, respectiv [...] SA. Prin 
cesiune, [...] SA a transferat toate drepturile sale in legătura cu creditul acordat SC [...] SRL către 
[...]. 
           Se menţionează expres în cuprinsul cererii adresate lichidatorului de către cesionar [...] că îşi 
însuşeşte toate actele efectuate în cauză de către [...] Bank SA. 
           La 18.02.2013 [...] face precizări la contestaţia formulată de [...] Bank, unde detaliază 
motivele de fapt şi de drept ale contestaţiei.  
           În raport de cele arătate, judecătorul sindic ia act de subrogarea în drepturile contestatoarei şi 
dispune citarea contestatoarei [...].  
         În altă ordine de idei, potrivit susţinerilor lichidatorului judiciar necontestate de părţi, acesta 
după aducerea la cunoştinţa sa a împrejurării potrivit cu care a intervenit o cesiune de creanţă, a 
rectificat tabelul definitiv consolidat actualizat al creanţelor debitoarei în sensul solicitat de cesionar.  
         Însă, în contextul în care această subrogare a intervenit şi a fost adusă la cunoştinţa 
lichidatorului, după ce s-au realizat etapele constând în convocarea adunării creditorilor la 22. 06 
2012, (etapă în care a fost stabilit evaluatorul, dar şi modalitatea de valorificare a bunurilor – 
licitaţie cu strigare) la 12.09.2012 o altă adunare a creditorilor având ca ordine de zi prezentarea 
regulamentului de vânzare şi a raportului de evaluare efectuat - măsuri adoptate de către creditori cu 
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respectarea dispoziţiilor legale -, recurenta nu poate susţine cu temei că aceste etape procedurale nu-
i sunt opozabile.   
           Nici criticile referitoare la faptul că recurenta [...] nu a fost înştiinţată cu privire la data la care 
a fost organizată licitaţia nu poate fi primită întrucât ansamblul probatoriu confirmă faptul că 
creditoarea [...] că aceasta a fost permanent notificată şi încunoştiinţată de demersurile lichidatorului 
judiciar în legătură cu valorificarea respectivului imobil.  
         Într-o altă ordine de idei în contextul în care criticile de recurs au fost formulate de către [...] şi 
însuşite de [...], obiectiv dar cronologic vorbind, toate aceste etape premergătoare vânzării bunului 
grevat de sarcini, desfăşurându-se înainte de a se aduce la cunoştinţa lichidatorului judiciar cesiunea 
de creanţă dar şi de modificarea tabelului definitiv  nu puteau fi realizate faţă de recurenta [...]. 
          În cauză au fost respectate dispoziţiile art.117, alin.l din Legea 85/2006, potrivit cu care 
„lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport care va cuprinde evaluarea bunurilor", 
precum şi disp. art.116 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 potrivit cu care „lichidatorul prezintă adunării 
generale a creditorilor şi regulamentul de vânzare corespunzător modalităţii de vânzare pentru care 
optează".      
          Totodată, în cadrul adunării creditorilor din data de 22.06.2012, adunarea creditorilor a votat 
ca modalitatea de valorificare a bunurilor să fie licitaţie publică cu strigare. 
            Susţinerile recurentei că ar fi fost privată de posibilitatea de a participa la licitaţie şi de a 
adjudeca bunul in contul creanţei sunt lipsite de fundament, nefăcându-se dovada încălcării vreunei 
dispoziţii legale în acest sens. 
            În raport de situaţia de fapt expusă mai sus, dar şi de argumentele expuse, critica referitoare 
la faptul că recurenta a fost împiedicată să participe la licitaţie şi să valorifice bunul în contul 
creanţei are un caracter pur formal, neavând vreun suport faptic sau de drept.  
           Nici celelalte critici referitoare la vânzarea bunului la un preţ care nu poate asigura o 
recuperare adecvată a creanţelor creditoarei sau a celorlalţi creditori nu sunt de natură să reformeze 
hotărârea pronunţată motivat de faptul că adunarea creditorilor a validat toate etapele presupuse de 
procedura de licitaţie, etape ce s-au finalizat cu vânzarea bunului la preţul oferit de cel care l-a 
adjudecat.  
         Astfel, deşi recurenta a susţinut că preţul la care a fost adjudecat bunul este unul nereal, 
neserios şi derizoriu, vânzarea la licitaţie a imobilului aflat in proprietatea debitoarei la preţul stabilit 
de către evaluator însemnând o prejudiciere a intereselor băncii, in raport cu valoarea creanţei pe 
care Banca o înregistrează împotriva debitoarei trebuie avută în vedere şi susţinerea lichidatorului 
potrivit cu care in ultimii ani, piaţa imobiliară a cunoscut o scădere abruptă, datorată crizei 
mondiale, aspect ce se traduce prin scăderea puterii de cumpărare. 
        Faţă de toate cele arătate, instanţa de control reţine că nu se impune admiterea recursului pentru 
criticile aduse, astfel că va da eficienţă disp. art. 312 Cod procedură civilă şi îl va respinge ca 
nefondat.          

 

30. Încheiere contracte de servicii publice de natură sanitar-veterinară. Contestare 
relații contractuale între părți. Obligarea pârâtei la plata contravalorii serviciilor prestate de 
reclamant. 
 

OUG nr.34/2006 
 

Între reclamant şi pârâta din cauză au fost încheiate, în temeiul OUG nr.34/2006, contracte de 
prestări servicii, prelungite prin acte adiţionale pentru identificarea şi înregistrarea animalelor şi a mişcării 
acestora, pentru unităţile administrativ teritoriale ale judeţului Constanţa.  

Activitatea desfăşurată de către reclamant în perioada pretinsă s-a concretizat în deconturile 
justificative pentru efectuarea serviciilor prestate întocmite lunar de către fiecare prestator şi care cuprinde 
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semnătura medicului veterinar oficial de verificare şi avizare precum şi ştampila pârâtei prin care confirmă 
prestarea serviciilor obiect al decontului  

 Pentru încasarea contravalorii serviciilor prestate, reclamantul a emis facturi, care au fost înaintate 
pârâtei şi care nu au fost onorate la plată.  

De asemenea, pârâta este cea care a predat reclamantului prin procese verbale de predare – primire 
loturile de crotalii ce urmau a fi identificate şi a întocmit şi centralizatoare privind activitatea de identificare 
şi înregistrare a animalelor comunicată de reclamant. Ori, întocmirea acestor acte, inclusiv emiterea 
facturilor fiscale, fac pe deplin dovada existenţei unui contract comercial între părţi, având ca obiect 
continuarea activităţilor de identificare a animalelor, astfel că nu se poate să se reţină desfăşurarea 
activităţii în afara unui cadru contractual. De altfel, potrivit jurisprudenţei în materie comercială, nu se 
poate concepe ca pentru o prestaţie să nu se obţină plata echivalentului ei. 

Faţă de această situaţie, instanţa a apreciat că serviciile prestate au natură convenţională, întrucât 
predarea de către pârâtă a crotaliilor către reclamant are valoarea unei cereri formulate de aceasta pentru 
prestarea serviciilor executate ulterior de către acesta. 
 

    Decizia civilă nr. 1003/16.10.2013 
        Dosar nr. 27785/212/2011* 

 
Prin Sentinţa civilă nr.18618/28.11.2012 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosar 

nr.27785/212/2011 şi Încheierea din data de 25.04.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa - secţia 
contencios administrativ, Tribunalul Constanţa - secţia a II-a civilă a fost învestit să se pronunţe 
asupra litigiului promovat de reclamantul C.M.V.I. Dr. [...] în contradictoriu cu pârâta Direcția 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța. 
 Prin cererea de chemare in judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - secţia 
a II-a  civilă sub nr. 27785/212/2011*  reclamantul C.M.V.I. Dr. [...] a chemat în judecată Direcția 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, solicitând ca prin hotărârea ce va 
pronunţa, instanţa să oblige pârâta la plata sumei de 3618,79 lei reprezentând c/valoarea lucrărilor 
sanitar-veterinare  cuprinse în factura nr.72/16.01.2008, la plata sumei de 18.337,43 lei reprezentând 
c/valoarea lucrărilor sanitar - veterinare cuprinse în factura nr.75/20.01.2009, la plata dobânzii 
aferente debitului principal, cu cheltuieli de judecată.  
 În motivarea demersului judiciar, reclamantul arată că C.M.V.I. Dr. [...] a încheiat cu pârâta 
contractele de servicii nr.7149/4.05.2007 şi nr.26/ 29.10.2008 în baza cărora s-a obligat să efectueze 
servicii publice de activitate sanitar - veterinară: identificarea animalelor din speciile bovine, ovine, 
caprine şi suine, a exploataţiilor în care sunt deţinute, aplicarea crotaţiilor auriculare, efectuarea altor 
lucrări de evidenţă şi mişcare a efectivelor de animale. 
 Prin actele adiţionale nr. 18429/28.12.2007 şi 100/29.10.2008 contractele au fost prelungite 
până la atribuirea unui nou contract pe anul 2008, astfel încât reclamantul şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractule în lunile aprilie, mai - septembrie 2008. 

Pentru activitatea prestată au fost emise facturi. 
Deşi efectuarea lucrărilor şi exactitatea c/valorii acestora a fost confirmată de medicul 

veterinar zonal, prin vizarea deconturilor justificative, pârâta refuză efectuarea plăţii apreciind că 
serviciile au fost prestate în afara perioadei de valabilitate a contractelor şi autoritatea centrală - 
ANSVSA Bucureşti – refuză efectuarea plăţii. 

Pentru dovedirea situaţiei de fapt reclamantul a anexat înscrisuri: contracte de servicii şi 
facturi fiscale, deconturi justificative. 

Legal citată, pârâta a formulat întâmpinare solicitând respingerea ca nefondată a acţiunii 
deduse judecăţii. 

Arată că reclamantul are calitatea de medic veterinar concesionar a activităţilor sanitare 
veterinare de liberă practică, în zonele de competenţă pentru care a concesionat aceste servicii. 
Astfel, DSVSA Constanţa a încheiat cu acesta în cursul anului 2007 contracte de prestări servicii 
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având ca obiect activităţi de identificare, crotaliere si înregistrare a animalelor din speciile bovine, 
ovine, caprine şi suine cu valabilitate până la 31.12.2007 cu posibilitatea  prelungirii acestora, în  
temeiul OUG 34/2006, respective art. 6 alin.3 din H.G. nr. 925/2006 , până la 30.04.2008, lucru care 
s-a şi întâmplat.  

După aceasta dată - 30.04.2008, reclamantul ignorând faptul ca aceste contracte au încetat de 
drept, a continuat să execute acţiuni sanitare veterinare de identificare şi crotaliere, fără să tina cont 
ca ANSVSA Bucureşti nu a mai solicitat continuarea activităţilor, datorită faptului că nu există 
temei legal pentru continuarea activităţilor de acest gen.  

Mai mult, ANSVSA Bucureşti ca autoritate publica centrala de specialitate in domeniu si 
ordonator principal de credite, a avertizat ca nu va mai efectua  plaţi după data de 30.04.2008, 
neexistând cadru legal decât după licitarea şi încheierea unor noi contracte, avertizare pe care 
DSVSA Constanta a comunicat-o reclamantului cu ocazia unor şedinţe de specialitate si de care nu  
s-a ţinut cont, mizându-se pe faptul că se va forţa achitarea unor plăţi ulterioare, chiar si in lipsa unui 
temei legal.  
 A învederat pârâta că autorul acţiunii este confuz şi în eroare. 
 Pe cale de excepţie, pârâta a invocat inadmisibilitatea acţiunii motivată de neîndeplinirea 
procedurii concilierii prealabile a litigiului conform art. 720 ind. 1 Cod pr. civ. 
 În combaterea excepţiei, reclamantul a anexat Sentinţa civilă nr.2753/ 22.02.2012 pronunţată 
în dosar nr.27617/212/2011 al Judecătoriei Constanţa având ca obiect emiterea ordonanţei de plată 
conform OUG nr.119/2007. 

Prin Sentinţa civilă nr. 2014/27.06.2013 Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată 
excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru neîndeplinirea procedurii concilierii prealabile prevăzută de 
art. 720 ind. 1 Cod procedură civilă. 

A admis acţiunea formulată de reclamant si a obligat pârâta la plata sumei de 3618,79 lei 
reprezentând c/v factură nr.72/16.01.2008 şi la plata sumei de 18.337,43 lei reprezentând c/v factură 
nr.75/20.01.2009. 

A obligat pârâta către reclamant la plata dobânzii legale aferente debitelor, calculate de la 
data împlinirii termenului de 60 zile de la emiterea facturii şi până la data plăţii efective. A obligat 
pârâta la plata cheltuielilor de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut în referire la excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii pentru neîndeplinirea procedurii concilierii prealabile a litigiului prevăzută 
de  art. 720 ind. 1 Cod pr. civ., următoarele: 

Prin promovarea cererii de emitere a ordonanţei de plată conform OUG 119/2007 înregistrată 
pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. 27617/212/2011  comunicarea cererii către debitoarea pârâtă 
şi soluţionarea acesteia prin Sentinţa civilă nr. 2753/22.02.2012 reclamantul a făcut dovada 
îndeplinirii procedurii concilierii prealabile a litigiului în sensul art.720 ind. 1 Cod pr. civilă, 
considerente pentru care instanţa a respins excepţia invocată ca neîntemeiată. 

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că între reclamant şi pârâta din cauză au fost încheiate, în 
temeiul OUG nr.34/2006, contracte de prestări servicii, prelungite prin acte adiţionale pentru 
identificarea şi înregistrarea animalelor şi a mişcării acestora, pentru unităţile administrativ 
teritoriale ale judeţului Constanţa.  

Conform actului adiţional nr. 18429/28.12.2007 la contractul nr. 7149/4.05.2007 termenul de 
derulare  a fost prelungit până la atribuirea unui nou contract pe anul 2008. 

Conform contractului nr.26/29.10.2008 acesta îşi produce efecte de la semnare până la data 
de 31.12.2008 cu posibilitatea prelungirii lui prin act adiţional pentru primele 4 luni ale anului 2009. 

În executarea clauzelor contractuale reclamantul a emis factura nr.75/20.01.2009 
reprezentând c/valoare servicii identificare animale efectuate în perioada mai - septembrie 2008 şi  
factura nr.72/16.01.2008 reprezentând c/valoare servicii identificare animale efectuate în luna 
octombrie 2008. 
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Prin urmare activitatea desfăşurată de către reclamant a fost acoperită sub aspect contractual 
de existenţa în vigoare a unui contract de prestării servicii în domeniul sanitar veterinar. 

Apărarea pârâtei în sensul că nu poate fi obligată la plata prestaţiilor în absenţa unui raport 
contractual materializat printr-un contract de prestări servicii individual a fost cenzurată.  

Activitatea desfăşurată de către reclamant în perioada pretinsă s-a concretizat în deconturile 
justificative pentru efectuarea serviciilor prestate întocmite lunar de către fiecare prestator şi care 
cuprinde semnătura medicului veterinar oficial de verificare şi avizare precum şi ştampila pârâtei 
prin care confirmă prestarea serviciilor obiect al decontului  

 Pentru încasarea contravalorii serviciilor prestate, reclamantul a emis facturi, care au fost 
înaintate pârâtei şi care nu au fost onorate la plată.  

Ori, pârâta este cea care a săvârşit neregularitatea prin încheierea unor contracte cu termeni 
echivoci/neîncheierea respectivelor contrate de prestări servicii, ori acest fapt nu poate constitui caz 
exonerator de răspundere. 

 De asemenea, pârâta este cea care a predat reclamantului prin procese verbale de predare – 
primire loturile de crotalii ce urmau a fi identificate şi a întocmit şi centralizatoare privind activitatea 
de identificare şi înregistrare a animalelor comunicată de reclamant. Ori, întocmirea acestor acte, 
inclusiv emiterea facturilor fiscale, fac pe deplin dovada existenţei unui contract comercial între 
părţi, având ca obiect continuarea activităţilor de identificare a animalelor, astfel că nu se poate să se 
reţină desfăşurarea activităţii în afara unui cadru contractual. De altfel, potrivit jurisprudenţei în 
materie comercială, nu se poate concepe ca pentru o prestaţie să nu se obţină plata echivalentului ei. 

Faţă de această situaţie, instanţa a apreciat că serviciile prestate au natură convenţională, 
întrucât predarea de către pârâtă a crotaliilor către reclamant are valoarea unei cereri formulate de 
aceasta pentru prestarea serviciilor executate ulterior de către acesta. 

În acest sens, există precedente judiciare soluţionate în mod irevocabil. 
În temeiul art. 43 Cod Comercial, potrivit căruia datoriile comerciale, lichide şi exigibile în 

bani produc dobânda de drept din ziua în care devin exigibile, instanţa a admis şi capătul de cerere 
privind obligarea pârâtei la plata dobânzii legale, dobânda urmând a se calcula după un termen de 60 
zile de la emiterea facturii pentru toată perioada până la data plăţii efective. 

În aplicarea art. 274 Cod pr. civilă, a obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată. 
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Constanţa, care a criticat-o ca fiind nelegală şi netemeinică.  
În motivarea recursului arată că instanţa de fond a înlăturat excepţia invocată în mod eronat, 

motivând că în combaterea excepţiei a ţinut cont de Sentinţa civilă nr. 2753/22.02.2012 pronunţată 
în dosarul nr. 27617/212/2011 al Judecătoriei Constanța, având ca obiect emiterea ordonanţei de 
plată conform OUG 119/2007. În acest sens solicită să se observe că instanţa de fond a fost în eroare 
întrucât nu a verificat că prin această sentinţă nu s-a reţinut faptul că reclamantul ar fi îndeplinit 
dispoziţiile art. 720 ind.1 Cod pr. civilă, iar acţiunea reclamantului a fost respinsă ca netimbrată - 
instanţa de fond nemaiintrând in dezbaterea celorlalte excepţii și a fondului. Deci, pe cale de 
consecinţă, sentinţa civilă nr.2753/22.02.2012 pronunţată in dosarul nr. 27617/212/2011 nu poate 
complini dispoziţiile art.720 ind.1 Cod pr. Civilă, în aceasta cauza. 

În continuare, arată că instanţa de fond a reţinut greşit și nefondat faptul că între părţi a 
existat un contract prelungit prin act adiţional până la data încheierii unui nou contract. În realitate, 
contractul încheiat în anul 2007 a fost prelungit până în data de 30.04.2008, iar noul contract s-a 
încheiat cu reclamantul in luna octombrie 2008, aşa cum prevede art. 6 alin (3) din H.G. nr. 
925/2006. Solicită să se observe că prin actul adiţional de care reclamantul face vorbire și pe care îl 
menţionează și instanţa de fond, contractul iniţial a fost prelungit până în data de 30.04.2008 și nu 
până la încheierea unui nou contract în anul 2008. 

În ce priveşte deconturile justificative, arată că din punct de vedere al normelor şi 
dispoziţiilor în materie, nu pot produce efecte dacă nu sunt verificate, semnate şi ştampilate cu 
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ştampila instituţiei recurente. Ori, în acest caz deconturile au fost semnate doar de medicul veterinar 
zonal, care a semnat pentru primirea documentelor.  Ştampila aplicată pe aceste deconturi nu este a 
instituţiei recurente ci a medicului veterinar zonal, iar semnăturile personalului oficial de pe aceste 
deconturi lipsind. 

Referitor la faptul că recurenta a predat reclamanţilor prin procese verbale de predare-primire 
loturile de crotalii, instanţa de fond nu a ţinut cont de susţinerile formulate, întemeiate și 
argumentate, că aceste crotalii au fost predate pentru pregătirea bazei materiale care să faciliteze 
efectuarea activităţilor specifice, după încheierea noilor contracte. 

Invocarea de către instanţa de fond că, potrivit jurisprudenţei în materie comercială, nu se 
poate concepe ca pentru o prestaţie să nu se obţină plata echivalentului ei, este prezentată incomplet 
și scoasă dintr-un anumit context.  

Aprecierea instanţei de fond ca serviciile prestate de reclamant au natura convenţionala, este 
eronată și forţată, întrucât instanţa de fond refuză să ia în considerare apărările prin care a arătat că 
acesta a fost înştiinţat ca i-au încetat contractele de prestări servicii și că nu mai exista cadrul legal 
pentru continuarea acestor activităţi până la încheierea noilor contracte. Din punct de vedere legal, 
pentru a putea vorbi de o convenţie ar fi trebuit să existe o solicitare din partea recurentei către 
reclamant pentru a continua activităţile de crotaliere, însă această solicitare sau înţelegere nu a 
existat, aşadar nu poate fi vorba de nicio natură convenţională. De asemenea, concluzia instanţei de 
fond că predarea de către recurentă a crotaliilor către reclamant are valoarea unei cereri, pe care o 
consideră ca fiind lipsita de temei atât timp cât reclamantul a fost cel care a solicitat crotaliile și nu 
au fost solicitaţi de către instituţia recurentă să ridice acele crotalii. 

Admiterea acţiunii de către instanţa de fond, in temeiul art.43 Cod Comercial, este total 
greşită, întrucât raporturile dintre instituţia recurentă si reclamant nu sunt raporturi de natură 
comercială, ci de natura asistenței sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protecţiei animalelor, 
protecţiei mediului si a siguranţei alimentelor  veterinară, deci un contract special, prevăzut de o 
legislaţie specială.  

Solicită să se observe că creanţa nu este certă întrucât existența ei este îndoielnică, respectiv 
sumele solicitate nu sunt însuşite de către instituţia recurenta, sunt aleatorii datorita faptului că 
documentaţia care ar fi trebuit să justifice activităţile efectuate și contravaloarea acestora nu este 
vizată de către persoanele cu atribuţii prevăzute de lege, respectiv instituţia recurentei, nu a luat 
cunoştinţă de nici o factură fiscală emisă de reclamant. 

Creanţa nu este lichidă întrucât cuantumul ei nu este și nu poate fi determinat, neexistând 
temei legal pentru aceasta, respectiv un contract în care să fie stabilit preţul și nici formalităţi de 
fond și de drept îndeplinite de ambele părţi în acest sens, respectiv îndeplinirea formalităţii de 
verificare in teren a efectuării activităţilor și a documentelor întocmite de către pârât. 

Creanţa nu este exigibilă întrucât nu putem vorbi de o scadență in lipsa unei înţelegeri dintre 
părţi, care constituie ca temei legal contractul, astfel că după încetarea contractului și a actului 
adiţional, nu putea vorbi de nici un temei legal. 

Pentru motivele reţinute, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. 
În drept a invocat dispoziţiile art. 299 si urm. C. pr. civilă.  

 Intimatul pârât, legal citat, a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului declarat de pârâtă 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.304 pct.6,7 si 8 si art.3041 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că este nefondat, 
pentru următoarele considerente: 
     Potrivit art.304 pct.6 C.pr.civ., modificarea unei hotărâri se poate dispune dacă instanţa a 
acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut. Curtea constată că recurenta nu a arătat in 
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ce constă incidența acestui motiv de recurs in speţa de față, astfel că se va dispune respingerea lui ca 
nefondat. 

Examinarea motivului de recurs încadrat de recurentă în art.304 pct.7 din Codul de 
procedură civilă presupune studiul considerentelor şi dispozitivului hotărârii atacate. 

Obligaţia instanţei de a-şi motiva hotărârea adoptată, consacrată legislativ în dispoziţiile 
art.261 Cod procedură civilă, are în vedere  stabilirea în considerentele hotărârii a situaţiei de fapt 
expusă în detaliu, încadrarea în drept, examinarea argumentelor părţilor şi punctul de vedere al 
instanţei faţă de fiecare argument relevant şi, nu în ultimul rând, raţionamentul logico-juridic care a 
fundamentat soluţia adoptată. 

Aceste cerinţe legale sunt impuse de însăşi esenţa înfăptuirii justiţiei, iar forţa de convingere 
a unei hotărâri judecătoreşti rezidă din raţionamentul logico-juridic clar explicitat şi întemeiat pe 
considerente de drept. 

Motivarea hotărârii trebuie să fie clară, concisă şi concretă în concordanţă cu probele şi 
actele de la dosar, ea constituind astfel o garanţie pentru părţile din proces în faţa eventualului 
arbitrariu, judecătoresc, şi de altfel singurul mijloc prin care se dă posibilitatea de a se putea exercita 
controlul judiciar. 

Motivarea unei hotărâri nu este o problemă de volum, ci una de esenţă, de conţinut, ea se 
circumscrie noţiunii de proces echitabil în condiţiile prevăzute de art. 6 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului. 

Or, din perspectiva celor expuse, este de observat că hotărârea instanţei de fond se 
circumscrie exigenţelor art. 261 pct.5 C.pr.civ., raporturile juridice fiind analizate prin prisma 
motivelor invocate prin acţiunea în pretentii, în raport de care părţile şi-au formulat apărările în 
cauză, motiv pentru care Curtea apreciază ca neîntemeiată critica adusă de recurentă. 

Deşi recurenta invocă dispoziţiile art. 304 pct. 8 C. proc. civ., criticile formulate nu se 
circumscriu acestui motiv de recurs, deoarece nu se referă la interpretarea greşită a vreunui act 
juridic dedus judecăţii, ci la greşita interpretare şi administrare a probelor aspect ce nu constituie 
motiv de casare ori de modificare a hotărârii. 

Nefondate sunt si celelalte critici formulate de recurentă, ce pot fi încadrate la dispoziţiile 
art.304 pct.9 C.pr.civ. 

Astfel, in mod greşit a susţinut recurenta neîndeplinirea de către reclamant a dispoziţiilor 
art.720 indice 1 C.pr.civ. După cum a reţinut si prima instanţa, paratei i s-au adus la cunoştinţa 
pretenţiile reclamantului prin formularea acţiunii ce a făcut obiectul dosarului nr.27617/212/2011 al 
Judecătoriei Constanța, prin urmare nu se poate reține că nu a fost atins scopul instituit de 
dispoziţiile legale arătate, chiar dacă nu s-a respectat strict forma prescrisă de acestea. 

Pe fondul cauzei, Curtea reține ca toate criticile recurentei își au izvorul in faptul contestării 
relaţiilor contractuale dintre parţi. 

Susţinerea recurentei este infirmată de probele administrate de reclamant. Astfel, din 
înscrisurile aflate la dosar rezultă că intre părţi a fost încheiat Contractul de servicii 
nr.7149/04.05.2007 in temeiul căruia reclamantul, in calitate de prestator, s-a obligat, in schimbul 
unui preţ, să presteze pârâtei, in calitate de achizitor anumite servicii, până la data de 31.12.2007. 

La data de 28.12.2007 părţile au încheiat un act adiţional la contractul nr. 7149/04.05.2007, 
prin care acesta a fost prelungit pana la momentul atribuirii unui nou contract de servicii pentru anul 
2008. 

Iar la data de 29.10.2008 aceleaşi părți au încheiat contractul de servicii nr.26, ale cărui 
efecte s-au produs de la data semnării, până la data de 31.12.2008. 

Pretenţiile solicitate de reclamant reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de acesta in 
perioada mai – septembrie 2008 si octombrie 2008. 

După cum lesne se poate observa, această perioadă s-a aflat sub incidența dispoziţiilor 
actului adiţional la contractul nr. 7149/04.05.2007, astfel că in mod neîntemeiat recurenta pârâtă a 
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susţinut că pretenţiile reclamantului nu au un temei contractual. Relaţiile contractuale dintre părți 
sunt susţinute și prin procesele verbale de predare primire a loturilor de crotalii ce urmau sa fie 
folosiţi de reclamant in prestarea activităţii la care s-a obligat prin contract, procese verbale ce 
poarta semnătura unui reprezentant al paratei in dreptul menţiunii – „am predat”. Susţinerea 
recurentei conform căreia respectivele crotalii au fost predate pentru pregătirea bazei materiale care 
să faciliteze efectuarea activităţilor specifice după încheierea noilor contracte nu are niciun suport 
probator, astfel că nu poate fi luată in considerare. 

Față de argumentele prezentate, Curtea constată că prima instanţă, in mod judicios, a apreciat 
existența consensualismului in prestarea serviciilor de către reclamant, fapt ce a determinat obligarea 
pârâtei la plata contravalorii acestora.       

Pe cale de consecinţă, neexistând motive de nelegalitate a hotărârii atacate, Curtea apreciază 
că recursul este nefondat, urmând ca în temeiul art.312 Cod pr. civilă să fie respins. 

 

31. Încheierea unei poliţe de asigurare. Furtul bunului asigurat. Refuzul de acordare a 
despăgubirilor datorită nerespectării condiţiilor de asigurare. 

 
Art. 970 alin.2 Cod Civil 

Art.982 Cod civil 
 

 Clauzele oricărui contract alcătuiesc un întreg şi astfel ele nu pot fi desprinse de contextul în care se 
încadrează, regulă de interpretare care rezultă din prevederile art.982 C.civil de la 1864, conform cărora 
„toate clauzele convenţiilor se interpretează unele prin altele, dându-se fiecărei înţelesul ce rezultă din actul 
întreg”. 
 Astfel, clauza contractuală inserată în art.4 – „Declararea furtului”, cuprinsă în categoria „Condiţii 
Particulare de Asigurare” şi susţinută în apărare de recurenta pârâtă nu poate fi interpretată şi aplicată 
separat de celelalte clauze contractuale, parte a aceluiaşi contract de asigurare, respectiv clauza regăsită în 
art.18.8 – „Obligaţiile asiguratului în cazul producerii evenimentului asigurat”, cuprinsă în „Condiţii 
Generale de Asigurare”. 
 Realitatea, mărimea şi cauzele prejudiciului sunt recunoscute chiar şi de societatea de asigurare, 
care nu contestă faptul furtului bunului asigurat, mărimea prejudiciului sau cauza producerii acestuia, 
împrejurarea că certificatul de înmatriculare al autovehiculului se afla în interiorul maşinii, în momentul 
furtului, ci invocă nerespectarea obligaţiei de a depune acest document în original, chiar dacă acest aspect 
nu poate fi considerat esenţial şi determinant în stabilirea realităţii şi întinderii pagubei. 
 Raţiunea inserării clauzei cuprinse în art.18.8 este tocmai aceea de a permite asiguratului, care şi-a 
executat toate obligaţiile contractuale privind plata primei de asigurare, precum şi cele referitoare la 
declararea furtului, de a primi despăgubirea din contract, chiar şi în cazul în care, din motive care nu sunt 
determinate de culpă gravă sau rea-intenţie, sunt în imposibilitate obiectivă şi stabilită cu certitudine, de a 
depune toate documentele pretinse. 
 Neexecutarea contractului invocată de recurentă nu poate fi valorificată pentru înlăturarea dreptului 
la despăgubire al intimatelor, în condiţiile îndeplinirii de către asigurat a tuturor obligaţiilor esenţiale din 
contract şi în condiţiile în care, chiar în lipsa certificatului de înmatriculare în original, se poate stabili 
realitatea, mărimea sau cauzele producerii prejudiciului, astfel cum arată clauzele contractuale. 
 

Dosar nr. 32927/212/2011 
Decizia civilă nr. 1184/25.11.2013 

 
 1. Prin sentinţa civilă nr.18855/04.12.2012, îndreptată prin încheierea din 26.03.2013, 
Judecătoria Constanţa a admis în parte acţiunea formulată de  reclamantele  SC [...] SRL şi [...] SA 
în contradictoriu cu pârâtele [...] Bucureşti şi [...] Constanţa şi a obligat pârâtele la plata sumei de 
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78.000 Euro, cu titlu de despăgubire totală în baza Poliţei de asigurare nr. [...]/16.01.2011, 
reprezentând contravaloarea autoturismului marca BMW X5, cu număr de înmatriculare [...]. 
 A obligat pârâtele la plata către reclamante a cheltuielilor de judecată în suma 7.470 lei, 
reprezentând 7.465 lei taxă judiciară de timbru şi 5 lei timbru judiciar. 
 Judecătorul fondului a reţinut că la data de 16.01.2011 s-a încheiat între reclamante, în 
calitate de asigurate, şi pârâtă, în calitate de asigurător, Poliţa de asigurare nr. [...], prin care au 
convenit plata de către pârâtă a sumei de 78.540 Euro, în ipoteza furtului autoturismului marca 
BMW X5, cu număr de înmatriculare [...], cu condiţia plăţii de către SC [...] SRL a primelor lunare 
de asigurare.  

Autoturismul asigurat a fost sustras din Staţiunea Mamaia, în noaptea de 01/02.06.2011, 
autorii nu au fost descoperiţi până la acest moment, furtul autoturismului a fost declarat la organele 
de poliţie în data de 02.06.2011, numitul [...], administrator la SC [...] SRL Constanţa, declarând că 
la momentul furtului, în interiorul autoturismului se găseau următoarele înscrisuri oficiale: certificat 
de înmatriculare auto, original, având seria [...], emis pentru autoturismul marca BMW-X5, de 
culoare neagră, cu nr. înmatriculare [...]; carte de identitate personală, seria …, emisă la data de 
11.11.2004; permis de conducere auto, categoriile A, B şi C, având nr. …/23.09.2005, paşaport 
turistic cu seria …/19.10.2010. 
 La data de 06.06.2011 pârâta [...] a fost avizată cu deschiderea unui dosar de daună potrivit 
contractului de asigurare facultativă [...], la solicitarea asigurătorului s-a efectuat expertizarea 
cheilor autoturismului, iar în data de 16.11.2011 pârâta a comunicat reclamantei refuzul de acordare 
a despăgubirilor motivat de nerespectarea condiţiilor de asigurare, respectiv pentru faptul că nu a 
fost depus la dosarul de daună certificatul de înmatriculare în original. 
 Deşi contractul de asigurare facultativă conţine o clauza contractuală inserată în cadrul 
condiţiilor sale generale, potrivit căreia [...] nu acorda despăgubiri în ipoteza în care asiguratul nu 
depune la dosar originalul certificatului de înmatriculare, instanţa a constatat că sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 970 alin.2 Cod Civil şi a înlăturat  aplicabilitatea clauzei, constatând 
contradictorialitatea acesteia cu principiile echităţii. Clauzele condiţiilor specifice pentru furt nu 
detaliază obligaţia proprietarului autoturismului furat de a prezenta originalul certificatului de 
înmatriculare, respectiv daca se impune sau nu proprietarului păstrarea acestui act în altă parte decât 
în autoturism, pentru că se cunoaşte, în legătură cu acest aspect, practica unor conducători auto de a 
păstra acest înscris în interiorul autoturismului, cu scopul de a fi înmânat mai uşor in ipoteza unui 
control al organelor cu competente in acest sens. 

 Hotărârea a fost atacată cu apel de către pârâta SC [...] SA Bucureşti, care a susţinut că 
reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia contractuală prevăzută art. 4 din contractul de asigurare, 
constând în predarea documentelor de identificare a autoturismului. Astfel, intimata reclamantă nu a 
înţeles să depună nicio minimă diligenţă în ceea ce priveşte păstrarea certificatului de înmatriculare, 
lăsându-l în interiorul autoturismului la momentul staţionării acestuia pe timpul nopţii. 

2. Prin decizia civilă nr.76/03.09.2013, Tribunalul Constanţa a respins apelul pârâtei, în 
considerarea următoarelor argumente: 

Potrivit art. 4 din Condiţiile Particulare de Asigurare „Cu ocazia reclamării furtului la 
Societate, trebuie predate … cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului în 
original şi o copie legalizată a acestor documente. Pentru radierea ulterioară a autovehiculului, după 
plata despăgubirii, Societatea va returna cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare în 
original. Neîndeplinirea de către Asigurat ori de către prepuşii acestuia a obligaţiilor prevăzute în 
prezentul articol are drept consecinţă decăderea Asiguratului din dreptul la despăgubire”.  

În conformitate cu art. 18.8 din Condiţiile Generale de Asigurare „În caz de neîndeplinire a 
obligaţiilor prevăzute la articolul 18, Asiguratul va pierde dreptul la indemnizaţie, dacă din acest 
motiv nu se poate stabili realitatea, mărimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate 
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exercita dreptul de regres, sau va primi o indemnizaţie diminuată proporţional, în măsura în care 
neîndeplinirea obligaţiei a dus la mărirea pagubei”.  

Prin urmare, asigurătorul are dreptul de a refuza plata despăgubirii numai dacă datorită 
nerespectării obligaţiei în discuţie nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat şi 
întinderea pagubei. Or, în speţă s-a determinat cauza producerii evenimentului asigurat (furtul) şi 
este determinabilă şi întinderea pagubei.  

A apreciat instanţa de apel că în interpretarea contractului se va da eficienţă regulilor stabilite 
de disp. art. 982 C.civ. („toate clauzele convenţiilor se interpretează unele prin altele, dându-se 
fiecărei înţelesul ce rezultă din actul întreg”) şi disp. art. 970 alin. 2 C.civ. („ele obligă nu numai la 
ceea ce este expres într-însele, dar la toate urmările, ce echitatea, obiceiul sau legea dă obligaţiei, 
după natura sa”), astfel că faţă de situaţia de fapt reţinută, şi faţă de dispoziţiile legale şi contractuale 
menţionate, reţinându-se că s-a făcut dovada producerii riscului asigurat, în condiţiile achitării 
integrale a primelor de asigurare, a încunoştiinţării asigurătorului în legătură cu producerea cazului 
asigurat, s-a constatat că în mod corect prima instanţă a apreciat drept întemeiate pretenţiile 
reclamantelor. 
 3. Decizia instanţei de apel a fost atacată cu recurs de către apelanta pârâtă SC [...] SA 
Bucureşti, care a criticat soluţia pentru nelegalitate, astfel: 
 Este criticabilă soluţia instanţei de apel şi de fond raportat la prevederile art.969 C.civil, 
situaţie în care atât timp cât reclamanta consideră valabil încheiat contractul de asigurare facultativă, 
în temeiul acestuia solicitând despăgubiri, aceasta trebuia să-şi îndeplinească obligaţiile 
contractuale, altfel fiind aplicabilă excepţia de neexecutare a contractului. 
 Reclamanta nu a înţeles să depună nicio minimă diligenţă cu privire la păstrarea certificatului 
de înmatriculare, lăsându-l în interiorul autoturismului la momentul staţionării acestuia pe timp de 
noapte, situaţie apreciată ca fiind neglijenţă, care atrage aplicabilitatea prevederilor din clauzele 
contractuale. 
 Se apreciază că reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, astfel că pârâtei nu-i 
incumbă obligaţia de plată. 
 În consecinţă, se solicită admiterea recursului, modificarea hotărârii din apel şi din fond şi 
respingerea acţiunii ca nefondată. 
 Intimatele reclamante SC [...] SRL şi [...] SA au formulat întâmpinare şi au solicitat 
respingerea recursului, învederând că au făcut dovada producerii riscului asigurat, au achitat integral 
primele de asigurare, au încunoştiinţat asigurătorul în legătură cu producerea riscului asigurat, 
instanţele apreciind în mod corect ca fiind întemeiate pretenţiile în acord cu principiul echităţii şi al 
executării contractelor cu bună credinţă. 
 Se arată, de asemenea, că după pronunţarea deciziei civile nr.76/03.09.2013, respectiv la data 
de 27.09.2013, recurenta pârâtă a efectuat plata despăgubirii totale în cuantum de 78.000 Euro, 
precum şi a cheltuielilor de judecată. 
 În recurs nu au fost propuse, încuviinţate şi administrate alte probatorii. 
 
 4. Recursul nu este fondat. 
 Operaţiunea interpretării contractului, necesară pentru determinarea înţelesului exact al 
clauzelor contractuale, în strânsă corelaţie cu voinţa internă a părţilor, permite o corectă determinare 
a însăşi forţei obligatorii a acestuia. 
 Clauzele oricărui contract alcătuiesc un întreg şi astfel ele nu pot fi desprinse de contextul în 
care se încadrează, regulă de interpretare care rezultă din prevederile art.982 Cod civil de la 1864, 
conform cărora „toate clauzele convenţiilor se interpretează unele prin altele, dându-se fiecărei 
înţelesul ce rezultă din actul întreg”. 
 Astfel, clauza contractuală inserată în art.4 – „Declararea furtului”, cuprinsă în categoria 
„Condiţii Particulare de Asigurare” şi susţinută în apărare de recurenta pârâtă nu poate fi interpretată 
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şi aplicată separat de celelalte clauze contractuale, parte ale aceluiaşi contract de asigurare, respectiv 
clauza regăsită în art.18.8 – „Obligaţiile asiguratului în cazul producerii evenimentului asigurat”, 
cuprinsă în „Condiţii Generale de Asigurare”. 
 Aplicând regula specială a interpretării coordonate a clauzelor contractuale, instanţa de apel 
a stabilit în mod corect că neîndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile asiguratului în cazul producerii 
evenimentului asigurat, înscrise în art.18 din „Condiţii Generale de Asigurare”, în speţă nedepunerea 
certificatului de înmatriculare al autovehiculului în original, duce la pierderea dreptului la 
indemnizaţie, dacă din acest motiv nu se poate stabili realitatea, mărimea sau cauzele producerii 
prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul de regres. 
 În cauză, însă, realitatea, mărimea şi cauzele prejudiciului sunt recunoscute chiar şi de 
societatea de asigurare, care nu contestă faptul furtului bunului asigurat, mărimea prejudiciului sau 
cauza producerii acestuia, împrejurarea că certificatul de înmatriculare al autovehiculului se afla în 
interiorul maşinii, în momentul furtului, ci invocă nerespectarea obligaţiei de a depune acest 
document în original, chiar dacă, astfel cum s-a arătat, acest aspect nu poate fi considerat esenţial şi 
determinant în stabilirea realităţii şi întinderii pagubei. 
 Raţiunea inserării clauzei cuprinse în art.18.8 este tocmai aceea de a permite asiguratului, 
care şi-a executat toate obligaţiile contractuale privind plata primei de asigurare, precum şi cele 
referitoare la declararea furtului, de a primi despăgubirea din contract, chiar şi în cazul în care, din 
motive care nu sunt determinate de culpă gravă sau rea-intenţie, sunt în imposibilitate obiectivă şi 
stabilită cu certitudine, de a depune toate documentele pretinse. 
 Neexecutarea contractului invocată de recurentă nu poate fi valorificată pentru înlăturarea 
dreptului la despăgubire al intimatelor, în condiţiile îndeplinirii de către asigurat a tuturor 
obligaţiilor esenţiale din contract şi în condiţiile în care, chiar în lipsa certificatului de înmatriculare 
în original, se poate stabili realitatea, mărimea sau cauzele producerii prejudiciului, astfel cum arată 
clauzele contractuale. 
 Faţă de toate aceste argumente, Curtea apreciază că decizia instanţei de apel este legală şi 
temeinică, în cauză nu sunt dovedite motive de nelegalitate care să tragă reformarea hotărârii, astfel 
că în baza art.312 alin.1 C.pr.civilă, va respinge recursul ca nefondat. 
 

32. Radiere persoană juridică din Registrul Comerţului. 
 

Art. 237 alin.7 din Legea nr. 31/1990  
 
Potrivit dispoziţiilor art. 237 alin.7 din Legea nr. 31/1990, 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. 
  În situaţia în care judecătorul nu este sesizat, în condiţiile alin. (7), cu nici o cerere de 
numire a unui lichidator în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (7), 
legiuitorul a prevăzut în mod imperativ că 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 
 Radierea operează independent de împrejurarea că recurenta are o creanţă nerecuperată de 
la debitoare, aceasta pentru că neexercitarea dreptului său de a solicita numirea unui lichidator în 
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termenul prevăzut imperativ de legiuitor atrage decăderea sa din dreptul de a solicita repunerea în 
termen. 
 

    Decizia civilă nr. 1236/02.12.2013 
        Dosar nr. 1490/118/2013 

 
           Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub numărul 1490/118/2013 
reclamantul Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a solicitat radierea din registrul comerţului a 
societăţii  pârâte S.C.  [...]  S.R.L. 
  În motivarea cererii s-a arătat că în urma verificării datelor înregistrate în registrul 
comerţului computerizat s-a constatat rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a 
dispus dizolvarea societăţii pârâte ca urmare a nedepunerii în termenul legal a situaţiilor financiare 
anuale, în condiţiile art.237 alin.1 lit.b din Legea nr. 31/1990. Deşi această lege a stabilit un termen 
total de 6 luni pentru desemnarea unui lichidator, nici comerciantul şi nici alte persoane interesate 
nu au solicitat intrarea în lichidare, devenind incidente dispoziţiile art. 237 alin. 7 şi 8 din Legea nr. 
31/1990. 
     Prin sentinţa civilă nr.714 din 23.04.2013 Tribunalul Constanţa a admis cererea 
formulată de ORC Constanţa în contradictoriu cu pârâta S.C. [...]  S.R.L şi a dispus radierea SC [...]  
SRL.  
            Pentru a pronunţa astfel prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
   Prin sentinţa nr.1208/15.08.2011 pronunţată în dosarul nr. 17076/118/2010 s-a dispus 
dizolvarea S.C.  [...]  S.R.L, hotărâre ce a fost publicată în Monitorul Oficial, iar împotriva acesteia 
nu s-a formulat recurs. 
  De asemenea, din fişa societăţii rezultă că nu s-a solicitat numirea unui lichidator în vederea 
lichidării societăţii în condiţiile, art.237 din legea nr. 31/1990. 

      Întrucât sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de textul legal citat anterior, s-a 
constatat că acţiunea este întemeiată astfel încât a fost admisă şi s-a dispus radierea societăţii  din 
registrul comerţului. 
           Împotriva acestei hotărârii în termen legal a formulat recurs Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Constanţa criticând-o sub aspectele: 
            Din evidenţele ORC Constanţa rezultă că societatea SC [...] SRL nu a depus situaţiile 
financiare anuale. Potrivit titlurilor executorii depuse la dosarul de radiere, SC [...] SRL figurează cu 
debite restante către bugetul de stat în sumă totală de 16.494 lei, potrivit titlului executoriu 
nr.1325/06.062013. 
           Potrivit Legii nr.428/2002 pentru aprobarea OUG nr.181/2002 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.314/2001, art.5 alin.4, prevede că radierea este nulă de drept în toate cazurile 
privitoare la societăţile comerciale cu datorii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat, la datoria publică internă, precum şi faţă de alţi creditori cu care au litigii aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti. 
          De asemenea, prin decizia 262/2006 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus anularea 
radierii pentru societăţile cu datorii la bugetul de stat. Societatea SC [...] SRL are obligaţii fiscale 
către bugetul de stat, iar în urma radierii instituţia recurentei nu mai are posibilitatea de a recupera 
suma pe care aceasta o datorează bugetului de stat, fiind grav prejudiciată. 
           Astfel, consideră recurenta se impune admiterea recursului şi respingerea cererii de radiere, în 
vederea continuării procedurii de lichidare prevăzute de art.252 şi următoarele din legea nr.31/1990, 
în vederea recuperării creanţelor bugetare şi menţinerea societăţii în stare de funcţiune. 
            Mai arată că termenul în care societatea poate fi executată prin organele de executare silită 
estre de 5ani. Termenul de la care începe să curgă este din anul următor dizolvării, respectiv ianuarie 
2012, întrucât societatea a fost dizolvată prin sentinţa nr.1208/15.08.2011. 



179 
 

 În urma dizolvării pronunţate de Tribunalul Constanţa, SC [...] SRL s-a dizolvat iar dreptul 
de a cerere executarea silită a obligaţiilor avute de către societatea menţionată a luat naştere la data 
de 01.01.2012 şi va înceta la 01.01.2017; astfel că posibilitatea recuperării obligaţiilor către bugetul 
de stat mai pot fi recuperate doar dacă societatea ar rămâne în stare de funcţiune. 
            Curtea, examinând recursul prin prisma criticilor formulate şi a dispoziţiilor art. 3041 

Cod proc. civ., reţine caracterul său nefondat pentru următoarele considerente: 
Astfel, prin sentinţa civilă nr. 1208/COM/15.08.2011 pronunţată în dosarul nr. 

17076/118/2010 s-a dispus dizolvarea S.C. [...] S.R.L. Această hotărâre a fost publicată în Monitorul 
Oficial, iar împotriva acesteia nu s-a formulat recurs. 

Potrivit dispoziţiilor art. 237 al.7 din Legea nr. 31/1990 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. 
  În situaţia în care judecătorul nu este sesizat în condiţiile alin. (7), cu nici o cerere de numire 
a unui lichidator în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (7), legiuitorul a 
prevăzut în mod imperativ că 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 
 Radierea operează independent de împrejurarea că recurenta are o creanţă nerecuperată de la 
debitoare, aceasta pentru că neexercitarea dreptului său de a solicita numirea unui lichidator în 
termenul prevăzut imperativ de legiuitor atrage decăderea sa din dreptul de a solicita repunerea în 
termen. 

Invocarea de către recurentă a dispoziţiilor Legii nr. 428/2002 pentru aprobarea OUG 
181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 nu poate fi primită în considerarea 
faptului că acest act normativ reglementează exclusiv situaţia societăţilor comerciale care în termen 
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii nr.314/2001 nu şi-au majorat capitalul social la 
nivelul minim stabilit de Legea nr. 31/1990, dispoziţii care nu sunt aplicabile speţei de faţă, 
debitoarea fiind dizolvată ca urmare a nedepunerii în termenul legal a situaţiilor financiare anuale  în 
condiţiile art.237 lit.b din Legea nr. 31/1990.  

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. 
 

33. Acţiune în constatare. Forța obligatorie a contractelor legal realizate între părțile 
contractante. Invocarea de către reclamantă a unor drepturi și obligații dintr-un contract în 
care nu este parte. Inexistența unei identități între persoana care a sesizat instanța de judecată 
și titularul drepturilor pretinse. 
 

Art.969 Cod civil 
Art.299 coroborat cu art.261, pct. 5, 

art.304 pct. 7,8 şi 9 şi urm. din Codul de procedură civilă 
 

Cererea de chemare în judecată a fost formulată de reclamanta SC [...] SA în contradictoriu cu 
pârâta ADS, în temeiul unei răspunderi contractuale izvorâte din contractul de concesiune nr. 
59/30.10.2000, pentru a se stabili întinderea unei obligaţii privind plata redevenţei pe care consideră 
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reclamanta că o are de îndeplinit în funcţie de dreptul corelativ de exploatare a unei suprafeţe de teren 
pentru care solicită a se constata că este mai mică decât cea înscrisă în clauzele contractului. 
  În primul rând se observă că părţi în contractul de concesiune nr. 59/2000 sunt Asociaţia Familială 
[...], în calitate de concesionar şi Agenţia Domeniilor Statului, în calitate de concedent, obiectul contractului 
fiind exploatarea terenului agricol în suprafaţă de 2429 ha şi a terenului neagricol în suprafaţă de 460 ha. 
    Prin hotărârea nr. 3225/12.11.2004 părţile din contractul de asociere în participaţiune au convenit 
ca asociatul prim (Asociaţia Familială [...]) să cedeze către asociatul secund dreptul de recuperare a tuturor 
creanţelor reprezentând redevenţe nedatorate achitate (sau care vor fi achitate în viitor) pentru suprafaţa de 
201, 90 ha şi dobânzi aferente. 

Temeiul juridic indicat de reclamantă, raportat şi la motivele de fapt ale cererii de chemare în 
judecată, îl reprezintă dispoziţiile art.969 Cod civ., referitoare la forţa obligatorie a contractelor legal făcute 
între părţile contractante. 

Faţă de acest contract reclamanta are calitatea de terţ, drepturile sale şi obligaţiile corelative fiind 
izvorâte dintr-un alt contract, respectiv cel de asociere în participaţiune. 
 

   Decizia civilă nr. 1253/04.12.2013 
        Dosar nr. 719/256/2010* 

 
Prin cererea de chemare în judecată  înregistrată  pe rolul Judecătoriei Medgidia sub nr. 

6411/29.12.2004, reclamanta S.C. [...] S.A. a solicitat în contradictoriu cu Agenţia Domeniilor 
Statului – Bucureşti ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate că dreptul de folosinţă în 
temeiul contractului de concesiune nr. 59/30 octombrie 2000, încheiat cu pârâta se exercită pentru o 
suprafaţă de 1227,1 ha teren pentru care se datorează redevenţă şi nu pentru suprafaţa de 1429 ha 
teren productiv aşa cum s-a stipulat în contractul de concesiune, constatarea dreptului  corelativ al 
pârâtei de a solicita plata redevenţei pentru suprafaţa mai sus menţionată, să se constate că pentru 
suprafaţa de 201,9 ha pârâta a pretins în mod nejustificat plata redevenţei, compensarea sumelor 
plătite şi nedatorate, aferente suprafeţei de 201, 9 ha cu sumele datorate cu titlu de redevenţă.  

În motivarea acţiunii s-a arătat că între părţi a intervenit contractul de concesiune nr. 509/30 
octombrie 2003 cu privire la suprafaţa de 1429 ha teren productiv pentru care reclamanta datorează 
redevenţă, iar în urma măsurătorilor efectuate, s-a stabilit că, în realitate, suprafaţa de teren aflată în 
posesia reclamantei pentru care datorează redevenţă este de: 1227,1 ha, respectiv mai mică cu 201,9 
ha decât cea prevăzută în contractul de concesiune, iar de la încheierea contractului şi până în 
prezent, reclamanta a plătit redevenţă nedatorată pentru această suprafaţă, deşi nu s-a aflat niciodată 
în posesia ei, li s-au calculat penalităţi de întârziere şi dobânzi pentru această suprafaţă. 

   S-a mai învederat că, întrucât pârâta a încasat suma nedatorată, cu titlu de redevenţă pentru 
suprafaţa de 201,9 ha, pe care ar urma să le restituie reclamantei, inclusiv penalităţile şi dobânzile 
aferente, iar reclamanta datorează pârâtei cu titlu de redevenţă plata ultimei rate pentru anul 2004, s-
a apreciat ca fiind îndeplinite dispoziţiile art.1144 Cod. civ. referitoare la compensaţia legală. 

    Prin sentinţa civilă nr. 2009/10 octombrie 2005 pronunţată de Judecătoria Medgidia 
în dosarul civil nr. 6411/2004 a fost respinsă ca nefondată acţiunea reclamantei S.C. [...] S.A. în 
contradictoriu cu pârâta Agenţia Domeniilor Statului. 

   Împotriva sentinţei civile nr.2009/10.10.2005 a formulat recurs  recurenta reclamantă S.C. 
[...] S.A. Hotărârea recurată a fost casată şi s-a trimis spre rejudecare instanţei de fond, apreciindu-se 
că în prezenta cauză nu a fost efectuată, deşi era necesar, o expertiză contabilă având ca obiectiv 
stabilirea sumelor achitate cu titlu de redevenţă, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru 
suprafaţa de 201,9 ha, precum şi modalitatea în care ar putea fi compensate datoriile reciproce ale 
părţilor. 

  Prin sentinţa civilă nr.4337 din 14.12.2011 Judecătoria Medgidia a admis în parte 
acţiunea, a respins ca nefondată cererea de intervenţie a intervenientului Asociaţia Agricolă 
Familială [...],  a obligat pe pârâtul A.D.S. la plata către reclamant a sumei de 478.894,81 lei, 
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reprezentând redevenţă achitată de reclamantă în perioada 2002-2010, pentru suprafaţă de 201,9 ha 
teren agricol şi a sumei de 15.207,08 lei, reprezentând penalităţi de întârziere achitate de reclamantă 
în perioada 2003-2010, a respins ca nefondat capătul de cerere privind compensarea creanţelor 
reciproce între reclamantă şi pârâtul A.D.S şi a obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 
31.006 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, onorariu apărător şi onorariu expert. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că potrivit contractului de concesiune nr. 
59/30.10.2000, încheiat între pârâta ADS şi intervenienta Asociaţia Agricolă Familială [...], s-a 
atribuit în folosinţa acesteia suprafaţa de 2.429 ha. 
 La data de 228/31.01.2001 a fost încheiat între reclamantă şi intervenient contractul de 
asociere în participaţiune, conform cu care părţile au convenit să exploateze în comun  terenul în 
suprafaţa de 2.429 ha, modificat prin act adiţional la data de 21.08.2003 şi 19.01.2004, prin care 
părţile au convenit modalitatea de repartizare a beneficiilor. 
   La dosar a fost depus raportul de expertiză topografică întocmit de expert [...], care a 
concluzionat că diferenţa existentă între suprafaţa din act şi cea din măsurători este de 231,85 ha. 
  Instanţa a reţinut că reclamanta solicită plata redevenţei pentru o suprafaţă de numai 201,9 
ha teren agricol, suprafaţă care a fost avută în vedere de expert contabil [...] la întocmirea raportului 
de expertiză contabilă ce a fost anexat la dosar. 
   Suma achitată cu titlu de redevenţă aferentă perioadei 2002-2010 a fost stabilită de expert la 
478.924,81 lei, la care reclamanta este îndreptăţită în baza clauzelor contractului de asociere în 
participaţiune anterior menţionat. 
    În ceea ce priveşte penalităţile de întârziere, instanţa a reţinut că acestea au fost 
cuantificate de expertul contabil în acelaşi raport de expertiză, la suma de  15207,08 lei. 
 Expertiza contabilă judiciară a examinat plăţile pe care reclamanta S.C. [...] S.A. le-a 
efectuat în aceeaşi perioadă conform celor 84 ordine de plată pe care le-a calculat în raport cu 
perioadele de plată, că redevenţa inclusiv penalizările însumează o valoare totală de 3425868,90 lei. 
   S-a mai precizat în raportul de expertiză faptul că toate sumele facturate de pârâtă au fost 
onorate la plată de către reclamantă şi achitate prin ordine de plată în perioada 2002-2010. 
    În ceea ce priveşte cererea de intervenţie a Asociaţiei Agricole Familiale [...] instanţa a 
reţinut că pentru punctele 1 şi 2 din cererea de intervenţie, practic se susţine poziţia procesuală a 
reclamantei. 
 Pe de altă parte, solicitarea de restituire a sumelor încasate nejustificat cu titlu de redevenţă, 
respectiv dobânzi şi penalităţi, instanţa a reţinut că aceste sume au fost achitate în interesul comun al 
intervenientei şi al reclamantei, ţinând seama de clauzele contractului de asociere în participaţiune. 
   Nu s-a putut dispune nici o eventuală compensare cu sumele care ar fi datorate de 
intervenientă pârâtei cu titlu de redevenţă, această operaţiune financiară neputând implica decât 
creanţe certe, lichide şi exigibile. 

Ulterior, prin sentinţa civilă nr.982 din 19.03.2012 Judecătoria Medgidia a admis cererea 
de completare a dispozitivului şi a dispus completarea dispozitivului sentinţei civile nr. 
4337/14.12.2011 a Judecătoriei Medgidia, pronunţată în dosarul civil nr.719/256/2010, constatând 
că dreptul de exploatare a terenului agricol şi de folosinţă, dobândit de reclamantă în baza 
contractului de concesiune nr.59/30.10.2000 încheiat cu pârâta, se exercită pentru o suprafaţă mai 
mică cu 201,90 ha teren productiv. A obligat pârâta ADS la plata către reclamantă a sumei de 
199.880,78 lei, reprezentând dobândă legală calculată pe perioada 2002-2010. 

A reţinut instanţa că în legătura cu dobânda legală pentru perioada 2002-2010, la dosar a fost 
depus un supliment de expertiză contabilă judiciară, întocmit de expert [...], care stabileşte că 
aceasta se ridică la suma de 199.880,78 lei. Instanţa a reţinut că reclamanta este îndreptăţită la 
acoperirea prejudiciului constând în lipsirea de folosinţa sumelor datorate de pârâta ADS în 
cuantumul şi pe perioadele detaliate de expertiza efectuată în cauză. Prin contractul de concesiune 
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încheiat între părţi şi actele adiţionale de modificare şi completare încheiate ulterior s-a dobândit 
dreptul de exploatare şi folosinţă a terenului agricol, care iniţial a avut suprafaţa de 2429 ha. 

Măsurătorile efectuate în anul 2006 şi expertiza tehnică topografică întocmită în acelaşi an 
au stabilit că din terenul concesionat lipseşte o suprafaţă de 201,90 ha. Drept urmare, dreptul de 
folosinţă şi exploatare a terenului agricol se exercită numai pentru suprafaţa de 2227,10 ha teren 
productiv şi nu pentru suprafaţa de 2429 ha cum s-a stipulat în contractul de concesiune în baza 
căruia pârâta a calculat şi pretins redevenţe, penalităţi de întârziere şi dobândă pentru suprafaţa de 
201,90 ha care în realitate nu exista ca obiect al contractului de concesiune. 

În realitate reclamanta nu datora redevenţă pentru această suprafaţă pentru care i s-au 
calculat dobânzi şi penalităţi de întârziere. De altfel, suplimentul de expertiză contabilă efectuat în 
cauză a stabilit suma cu titlu de dobânzi legale pentru perioada 2002-2010”. 

Împotriva acestor sentinţe a declarat, în termen legal, recurs, calificat drept apel, apelanta 
Agenţia Domeniilor Statului, criticând soluţia primei instanţe sub aspectele: interpretarea greşită a 
raportului juridic dedus judecăţii, contractul de concesiune a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi 
vădit neîndoielnic, dat fiind că între reclamantă şi pârâtă nu există raporturi contractuale, titularii 
contractului de concesiune fiind pârâta şi asociaţia Agricolă familială [...]. Contractul de asociere în 
participaţiune dintre reclamantă şi intervenientă nu poate influenţa în vreun fel prevederile 
contractului de concesiune, care a dat naştere la drepturi şi obligaţii doar între părţile contractante. 

   În al doilea rând, prin sentinţa fondului, instanţa a modificat contractul de concesiune, 
depăşind atribuţiile puterii judecătoreşti. Prima instanţă nu a ţinut cont de actele prin care suprafaţa 
din contractul de concesiune a fost modificată după ce s-a constatat o diferenţă de 201,9 ha. 

  Sentinţa pronunţată asupra completării a fost dată cu încălcarea dreptului la apărare, pentru 
că cererea de amânare a apelantei pârâte a fost respinsă, iar apărările acesteia nu au fost deloc 
analizate, încălcându-se rigorile dreptului la un proces echitabil şi principiul contradictorialităţii, dat 
fiind că prima instanţă nu a amintit de obiecţiunile la raportul de expertiză contabilă şi la răspunsul 
expertului la obiecţiuni. 
            Prin decizia civilă nr.58 din 20.06.2013 Tribunalul Constanţa a respins ca nefondat 
apelul formulat de apelanta Agenţia Domeniilor Statului, în contradictoriu cu intimaţii S.C. [...] S.A. 
şi Asociaţia Agricolă Familială [...], împotriva sentinţei civile nr.4337/14.12.2011 a Judecătoriei 
Medgidia. 
            A admis apelul formulat de apelanta Agenţia Domeniilor Statului, în contradictoriu cu 
intimaţii S.C. [...] S.A. şi Asociaţia Agricolă Familială [...] împotriva sentinţei civile 
nr.982/19.03.12, a schimbat în parte sentinţa civilă nr. 982/19.03.12, în sensul că a constatat că 
dreptul de exploatare şi de folosinţă a terenului agricol dobândit de intervenienta Asociaţia Agricolă 
Familială [...] în baza contractului de concesiune nr. 59/30.10.2000 încheiat cu pârâta, se exercită 
pentru o suprafaţă mai mică cu 201,90 ha faţă de cea menţionată în contractul de concesiune 
59/30.10.2000 şi actele adiţionale. 

A menţinut restul dispoziţiilor sentinţei apelate. 
          Pentru a pronunţa astfel, a reţinut Tribunalul Constanţa următoarele: 

Din probele administrate în cauză şi înscrisurile aflate la dosar, a reieşit  că la data de 
30.10l.2000 a fost încheiat între apelanta pârâtă Agenţia Domeniilor Statului şi intimata 
intervenientă Asociaţia Agricolă [...] contractul de concesiune nr. 59, având ca obiect exploatarea 
terenului agricol în suprafaţă de 2429 ha …şi teren neagricol în suprafaţă de 460 ha, situat în 
perimetrul localităţii [...] jud. Constanţa pentru o perioadă de 49 de ani. 

La data de 26.07.2001 a fost încheiat procesul verbal de predare primire nr. 1792 prin care s-
a delimitat suprafaţa de 2429 ha pe categorii de folosinţă, ulterior suprafaţa fiind diminuată ca 
urmare a aplicării Legii fondului funciar, după cum urmează: prin protocolul nr. 44603 din 
28.06.2004 ADS a predat primăriei [...] suprafaţa de 97,19 ha vii, prin protocolul nr. 45483 din 
28.06.2004 ADS a predat primăriei [...] suprafaţa de 84,34 ha păşuni, prin protocol nr. 45982 din 
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28.06.2006 ADS a predat primăriei [...] suprafaţa de 295,59 ha teren vii şi prin protocolul 52131 din 
23.12.2004 ADS a predat Primăriei [...] suprafaţa de 59,66 ha păşuni. 

 Prin actele adiţionale la contractul de concesiune nr. 59/2000, suprafaţa de teren 
concesionată a fost diminuată la 1951,88 ha, însă în realitate terenul exploatat de concesionar era cu 
201,90 ha mai mic. 

  În aceste condiţii, instanţa a constatat că actele adiţionale invocate de către apelanta pârâtă 
se referă la alte suprafeţe de teren, şi anume la cele care au făcut obiectul restituirii în temeiul legii 
fondului funciar, suprafaţa de teren de 201,90 ha fiind diferită de cele menţionate în actele 
adiţionale. 

    În urma unei inventarieri proprii efectuate de către concesionar a reieşit că suprafaţa de 
teren efectiv exploatată a fost de 1706 ha, motiv pentru care prin mai multe adrese a solicitat către 
ADS efectuarea de noi măsurători şi diminuarea redevenţei. Urmare a acestor solicitări la data de 
9.10.2002 a fost întocmită nota de constatare prin care se stabilea de comun acord între [...] şi ADS 
necesitatea efectuării de măsurători pentru determinarea suprafeţei prevăzută în contractul de 
concesiune. Ulterior, prin adresa nr.52795 din 22.12.2004 ADS a precizat că în conformitate cu 
rezultatele măsurătorilor efectuate la SC [...] SA a intervenit o diferenţă în minus de 202 ha între 
suprafaţa concesionată şi cea predată.  

 Prin procesul verbal nr.172 din data de 5.04.2006 încheiat ca urmare a discuţiilor între 
reprezentantul SC [...] SA şi cei ai ADS s-a stabilit că „în baza procesului verbal de predare primire 
noţiunea de teren în pregătire este de 576,5 ha, din care a fost predată către cele două primării 
295,59 ha, rămânând în patrimoniu şi în exploatare suprafaţa de 280,91 ha în actele societăţii, care 
nu se regăseşte în totalitate în teren”. 

Prin raportul de expertiză tehnică extrajudiciară topografică s-a concluzionat că suprafaţa 
lipsă este de 231,85 ha. Acest raport de expertiză nu a fost contestat de către apelantă, concluziile 
sale fiind preluate în procesele verbale de soluţionare a litigiului ce s-a încheiat între părţi. 

   În aceste condiţii, prin decizia civilă nr. 1151 din data de 8.12.2009 Tribunalul Constanţa a 
constatat cu autoritate de lucru judecat faptul că suprafaţa de teren exploatată de reclamantă este mai 
mică decât cea trecută în contractul de concesiune, constatând că este însă necesară proba cu 
expertiză contabilă pentru determinarea cuantumului redevenţei achitată în plus. 

   În concluzie, din considerentele deciziei sus menţionate şi înscrisurile aflate la dosarul 
cauzei, coroborate cu expertiza topografică şi schiţele cadastrale depuse la dosar reiese că între 
suprafaţa de teren menţionată în contractul de concesiune aşa cum a fost modificat prin actele 
adiţionale şi suprafaţa efectiv exploatată există o diferenţă de 231 ha, însă reclamanta intimată nu a 
înţeles să îşi modifice acţiunea, fapt pentru care instanţa a avut în vedere suprafaţa menţionată în 
cererea de chemare în judecată şi anume 201,9 ha. Existenţa unei diferenţe între cele două suprafeţe 
a fost recunoscută de către apelanta pârâtă în mai multe procese verbale încheiate cu SC [...] SA, 
fără a proceda însă în sensul modificării contractului de concesiune în consecinţă. 

Referitor la critica adusă de apelantă în legătură cu posibilitatea reclamantei intimate de a 
promova acţiunea, invocată ca o apărare de fond, iar nu ca o excepţie procesuală, s-a constatat că 
prin cererea de chemare în judecată reclamanta a investit instanţa cu un prim capăt de cerere având 
natura unei acţiuni în constatare prin care se solicită să se constate că suprafaţa efectiv exploatată 
este mai mică cu 201,9 ha decât cea menţionată în contractul de concesiune nr. 59/2000 şi cu un alt 
capăt de cerere prin care solicită restituirea sumelor achitate cu titlu de redevenţă pentru suprafaţa 
lipsă, în temeiul principiului plăţii nedatorate. 

 Reclamanta SC [...] SA a solicitat constatarea inexistenţei dreptului ADS de a pretinde 
redevenţa pentru suprafaţa de teren lipsă, justificându-şi interesul pe existenţa contractului de 
asociere în participaţiune nr 228 din 31.01.2001 încheiat între Asociaţia Agricolă [...] şi SC [...] SA. 

 Contractul de concesiune a prevăzut şi dreptul concesionarului de a încheia cu terţii 
contracte pentru asigurarea şi valorificarea exploatării terenului agricol, inclusiv dreptul de a 
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subconcesiona activitatea de exploatare a terenului. În aceste condiţii a fost încheiat sus menţionatul 
contract de asociere în participaţiune care are ca obiect producţia de produse agricole, 
comercializarea acestora şi orice alte activităţi profitabile pentru părţi. Conform actului adiţional nr. 
1 din 01.01.2003 [...] a adus ca aport social dreptul de folosinţă a suprafeţei de 2429 ha teren agricol 
dobândit în baza contractului de concesionare încheiat cu ADS . 

Conform art. 6.1 din actul adiţional la contractul de concesiune SC [...] SA va putea plăti din 
încasările asocierii, la cererea [...] şi în contul acestuia valoarea redevenţei …, urmând a compensa 
sumele datorate cu veniturile cuvenite. De asemenea, SC [...] SA deţine o cotă de participare de 75 
% la repartizarea din beneficiile şi pierderile asocierii.  

  Din existenţa contractului de asociere în participaţiune şi din clauzele acestuia a rezultat 
interesul reclamantei intimate SC [...] SA în promovarea unei acţiuni în constatare prin care să se 
declare că dreptul de exploatare se exercită pentru o suprafaţă mai mică decât cea menţionată în 
contract. Aceasta pentru că în desfăşurarea contractului de asociere în participaţiune, reclamanta 
exploatează terenul dat în concesiune prin contractul nr. 59/2000 încheiat între ADS şi intervenienta 
[...] şi achită redevenţele, având o cotă de participare de 75 % din beneficiile şi pierderile asocierii. 
Ori, aşa cum corect a menţionat intimata în întâmpinare sumele achitate în plus pentru suprafaţa 
lipsă se constituie într-o pierdere a asocierii. 

Cât priveşte cererea de restituire a redevenţei achitată fără temei, instanţa a constatat că 
aceasta este întemeiată pe principiul plăţii nedatorate, calitatea procesuală aparţinând persoanei care 
a efectuat plăţile fără să fi datorat sumele respective. Ori, din raportul de expertiză contabilă 
întocmit în cauză a reieşit că plăţile au fost efectuate de către SC [...] SA, printr-un nr. de 84 de 
ordine de plată. Pe de altă parte, posibilitatea promovării cererii aparţine reclamantei în temeiul 
Hotărârii nr. 3225 din 12.11.2004 prin care [...] şi SC [...] SA au stabilit că dreptul la recuperarea 
creanţelor rezultate din sume achitate cu titlu de redevenţă nedatorată revine asociatului SC [...] SA. 
Astfel, hotărârea în discuţie are valoarea unei cesiuni de creanţă prin care asociatul [...] cedează 
dreptul său de recuperare a creanţei către asociatul SC [...] SA, în considerarea veniturilor pe ce se 
cuvin celui din urmă din activitatea de asociere. 

Prin urmare, reclamanta are calitate procesual activă şi justifică interesul de a formula o 
astfel de cerere, insă primul motiv de apel este fondat, doar în ceea ce priveşte soluţia din sentinţa 
civilă nr. 982 din 19.03.2012, prin care se constată că dreptul de exploatare a terenului este dobândit 
de către reclamantă în baza contractului de concesiune nr. 59 din 30.10.2000, dat fiind că în realitate 
calitatea de concedent aparţine intervenientei [...]. Din acest motiv, instanţa a admis apelul faţă de 
respectiva sentinţă şi a modificat-o în parte în sensul că a constatat că dreptul de exploatare aparţine 
intervenientei [...], menţinând restul dispoziţiilor primei instanţe.  
    Pentru toate aceste considerente, instanţa a respins primul apel şi l-a admis pe al doilea, în 
sensul arătat. 
   Împotriva acestei decizii a formulat recurs pârâta Agenţia Domeniilor Statului care a 
criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub aspectele: 
         Consideră decizia civilă nr. 58/20.06.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa, nelegală şi 
netemeinică, fiind pronunţată cu aplicarea greşită a legilor in vigoare şi a materialului probator (art. 
304 pct. 7, 8 şi 9 C.pr.civ). 
          Primul motiv de recurs îl constituie faptul că instanţa de apel, prin interpretarea greşită a 
actului juridic dedus judecăţii, respectiv contractul de concesiune nr. 59/30.10.2000, a schimbat 
natura ori înţelesul lămurit şi valid neîndoielnic al acestuia. 
            Astfel, titularii Contractului de concesiune nr.59/30.10.2000 sunt Agenţia Domeniilor 
Statului şi intervenienta din prezenta cauză - Asociaţia Agricolă Familială [...]. 
           Deşi între recurentă şi reclamanta S.C. [...] S.A. nu există raporturi juridice în baza 
contractului de concesiune nr. 59/30.10.2000, instanţa de apel a reţinut faptul că reclamanta a 
dobândit dreptul de exploatare şi de folosinţă a terenului agricol în suprafaţă de 2429 ha şi stabileşte 
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în sarcina recurentei obligaţia de plată către reclamanta S.C. [...] S.A. a unor sume de bani 
reprezentând redevenţă şi penalităţi de întârziere achitate şi nedatorate pentru suprafaţa de 201,9 ha 
şi penalităţi 
            Solicită a se observa că recurenta nu are raporturi juridice cu reclamanta SC [...] S.A. în baza 
contractului de concesiune nr. 59/30.10.2000 şi deci nu poate fi obligată cu nimic faţă ele aceasta, 
ADS având drepturi şi obligaţii în baza respectivului contract doar faţă de titulara dreptului de 
concesiune din acest contract, respectiv Asociaţia Agricolă Familială [...]. 
             Într-adevăr, între Asociaţia Agricolă Familială [...] şi reclamanta din prezenta cauză dedusa 
judecăţii s-a încheiat un contract de asociere în participaţiune care însă nu poate schimba sau 
influenţa în vreun fel prevederile contractului de concesiune nr.59/30.10.2000, astfel că, aşa cum 
contractul de concesiune nr. 59/30.10.2000 a născut drepturi şi obligaţii doar în sarcina părţilor 
semnatare, respectiv ADS în calitate de concedent şi Asociaţia Agricolă familială [...] în calitate de 
concesionar, aşa şi contractul de asociere în participaţiune a născut drepturi şi obligaţii doar între 
părţile semnatare, respectiv Asociaţia Agricolă Familială [...] şi SC [...] SA. 
             Recurenta susţine că a luat cunoştinţă de existenţa acestui contract de asociere în 
participaţiune din cererea de intervenţie formulată în prezentul dosar de către Asociaţia Agricolă 
Familială [...], respectivul contract de asociere în participaţiune nepurtând viza ADS, cu precizarea 
că viza ADS pe acest contract nu atrage drepturi şi obligaţii în sarcina recurentei. 
             Instanţa în mod absolut eronat a reţinut că dreptul de a cerere restituirea redevenţei 
formulată de SC [...] S.A se justifică în baza principiului plăţii nedatorate, deşi nu sunt întrunite 
condiţiile plăţii nedatorate prevăzute de legiuitor, şi anume: plata să fi fost făcută din eroare. S.C. 
[...] S.A. a efectuat plăţile în temeiul contractului de asociere în participaţiune încheiat cu Asociaţia 
Agricolă Familiala [...] şi actelor adiţionale la acest contract.  
           De asemenea, pentru a se putea vorbi de plată nedatorată, plăţile efectuate de reclamata din 
cauză, SC [...] S.A. trebuiau efectuate, fără intenţia de a plăti datoria altuia şi de către o persoană 
care nu era ţinuta de executarea unei astfel de obligaţii, ori prin Contractul de asociere în 
participaţiune încheiat între reclamanta SC [...] S.A şi intervenienta Asociaţia Agricolă Familială 
[...], actele adiţionale la acest contract, reclamanta s-a obligat la plată. 
           Un alt motiv de recurs invocat este acela că prin sentinţa atacată, instanţa de apel a menţinut 
soluţia instanţei de fond care a modificat unele clauze ale contractului de concesiune nr. 59/2000 sub 
aspectul obiectului contractului de concesiune şi al redevenţei stabilită de părţi prin respectivul 
contract, instanţa intervenind astfel în acordul părţilor materializat prin încheierea contractului de 
concesiune nr. 59/2000 care, conform art.969 Cod civil, are putere de lege intre părţile contractante. 
            Orice modificare a Contractului de concesiune nr.59/30.10.2000, prin urmare și a 
modalităţilor de efectuare a plăţii din contract stabilită de părţi, se poate efectua numai cu acordul 
părților contractante, drept urmare, consideră că instanţa de apel, la fel ca şi instanţa de fond, şi-a 
depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti. 
           Prin sentinţa atacată, instanţa de apel, asemenea instanţei de fond a modificat voinţa comună 
a părților stabilită prin contractul în cauză, fără să se fi exprimat acordul ambelor părţi contractante, 
in speţă ADS, depăşindu-și astfel atribuţiile cu care era investită, respectiv atribuţiile puterii 
judecătoreşti. 
           De asemenea, un motiv de recurs este reprezentat de faptul că decizia civilă nr. 58/20.06.2013 
a fost pronunţată cu încălcarea prevederilor art.261, pct. 5, în sensul că, aşa cum se poate lesne 
constata din lecturarea sentinţei, instanţa de apel nu face nici o referire la apărările şi probele 
formulate de recurenta în prezenta cauză, ci expune doar susţinerile reclamantei și cele stabilite de 
raportul de expertiză. 
           Chiar şi la o simplă lecturare a sentinţei atacate rezultă foarte clar faptul că instanţa nu a luat 
în considerare apărările recurentei, fiind pronunţată ca şi cum ADS ar fi stat într-o totală pasivitate 
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cu privire la cererea de chemare în judecată a reclamantei, în condiţiile în care din înscrisurile 
existente la dosarul cauzei rezultă contrariul. 
           Tot motiv de recurs îl constituie şi faptul că instanţa de apel, asemenea instanţei de fond, îşi 
întemeiază hotărârea doar pe susţinerile reclamantei şi pe considerentele raportului de expertiză, 
neţinând în nici un fel cont de poziţia recurentei faţă de conţinutul raportului de expertiză. 
           Deci sentinţa atacată a fost pronunţată fără a se ţine cont de apărările recurentei şi se bazează 
în totalitate pe susţinerile reclamantei şi pe cele stabilite de expert în raportul de expertiză ale cărui 
concluzii sunt reţinute ad literam de instanţa de judecată. 
            A nu motiva o hotărâre şi a nu prezenta argumentele pentru care au fost înlăturate susţinerile 
părţilor echivalează cu o necercetare a fondului cauzei. 
            Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauza Achina împotriva României, cauza 
Gheorghe împotriva României, subliniază rolul pe care motivarea unei hotărâri îl are pentru 
respectarea art. 6 paragraf 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi arată că dreptul la un 
proces echitabil nu roate fi considerat efectiv decât dacă susţinerile pârtilor sunt examinate de către 
instanţă, aceasta având obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi 
elementelor de probă sau cel puţin de a le aprecia. 
             In aceste condiţii, vicierea motivării sentinţei recurate constă în nearătarea convingătoare a 
motivelor de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, situaţie ce echivalează cu o 
motivare insuficientă, ceea ce constituie, aşa cum a statuat practica judiciară, o „lipsi de bază legală" 
a sentinţei pronunţată de prima instanţă, ce constituie motiv de casare. 
           În drept: dispoziţiile art.299 coroborat cu art.261, pct. 5 art.304 pct. 7,8 şi 9 şi urm. din 
Codul de procedură civilă. 
           Intimata reclamantă SC [...] SA a formulat concluzii scrise prin care a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat. 
           Intimata intervenient Asociaţia Agricolă Familială [...] a depus la dosar concluzii scrise prin 
care a solicitat în principal anularea recursului ca nemotivat în ceea ce priveşte primul şi cel de-al 
doilea motiv, iar pe fond respingerea acestuia ca nefondat, cu consecinţa menţinerii ca temeinică şi 
legală a deciziei pronunţată de Tribunalul Constanţa şi a sentinţei civile pronunţată de Judecătoria 
Medgidia. 
          Curtea, examinând recursul prin prisma motivelor de nelegalitate invocate, reţine 
caracterul său fondat pentru următoarele considerente: 
 Sub un prim aspect, recurenta pârâtă ADS Bucureşti a invocat motivul prevăzut de art.304, 
pct.8 Cod proc. civ., susţinând că instanţa de apel, prin interpretarea greşită a actului juridic dedus 
judecăţii, respectiv contractul de concesiune nr. 59/30.10.2000, a schimbat natura ori înţelesul vădit 
lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia. 
  A arătat recurenta că între aceasta şi reclamanta intimată SC [...] SA nu există raporturi 
juridice în baza contractului de concesiune nr. 59/30.10.2000, drepturile şi obligaţiile izvorând din 
acest contract fiind în raport de Asociaţia Agricolă Familială [...]. 
 Cererea de chemare în judecată a fost formulată de reclamanta SC [...] SA în contradictoriu 
cu pârâta ADS, în temeiul unei răspunderi contractuale izvorâte din contractul de concesiune nr. 
59/30.10.2000, pentru a se stabili întinderea unei obligaţii privind plata redevenţei pe care consideră 
reclamanta că o are de îndeplinit în funcţie de dreptul corelativ de exploatare a unei suprafeţe de 
teren pentru care solicită a se constata că este mai mică decât cea înscrisă în clauzele contractului. 
   Pretenţiile astfel formulate determină o cercetare din partea instanţei de judecată a identităţii 
între titularul acţiunii şi cel care are dreptul de a exploata suprafaţa concesionată şi obligaţia de plată 
a redevenţei stabilite prin contractul care se invocă drept temei juridic, precum şi între persoana 
celui chemat să îndeplinească obligaţia pretinsă de reclamant şi cel căruia îi revine respectiva 
obligaţie din acelaşi acord de voinţă al părţilor. 
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  Ori, în primul rând se observă că părţi în contractul de concesiune nr. 59/2000 sunt 
Asociaţia Familială [...], în calitate de concesionar şi Agenţia Domeniilor Statului, în calitate de 
concedent, obiectul contractului fiind exploatarea terenului agricol în suprafaţă de 2429 ha şi a 
terenului neagricol în suprafaţă de 460 ha. 
    Între SC [...] SA şi Asociaţia Familială [...] s-a încheiat contractul de asociere în 
participaţiune nr. 228/31.01.2001, modificat prin actul adiţional nr. 1/21.08.2003 şi actul adiţional 
nr. 2/19.01.2004, prin care, la art. 6.1 din cuprinsul primului act adiţional, se arată că „asociatul prim 
(Asociaţia Familială [...]) va suporta din veniturile repartizate  cheltuielile proprii privind plata 
redevenţei către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei Agenţia Domeniilor Statului precum şi 
cheltuielile cu amortizarea bunurilor proprii utilizate în asociere. Asociatul secund (SC [...] SA) va 
putea plăti din încasările asocierii, la cererea asociatului prim şi în contul acestuia contravaloarea 
redevenţei datorate de acesta, urmând a compensa aceste plăţi cu veniturile cuvenite.” 
    Prin hotărârea nr. 3225/12.11.2004 părţile din contractul de asociere în participaţiune au 
convenit ca asociatul prim (Asociaţia Familială [...]) să cedeze către asociatul secund (SC [...] SA) 
dreptul de recuperare a tuturor creanţelor reprezentând redevenţe nedatorate achitate (sau care vor fi 
achitate în viitor) pentru suprafaţa de 201, 90 ha şi dobânzi aferente. 

 Această hotărâre nu poate produce efectele juridice ale cesiunii de creanţă decât între părţile 
contractante, nefiind efectuate formalităţile faţă de terţul ADS, care  avea calitatea de debitor cedat 
în raport de Asociaţia Familială [...]. Pentru a produce efecte faţă de terţi, era necesar să existe o 
notificare efectuată prin intermediul executorilor judecătoreşti sau prin acceptarea acesteia prin 
înscris autentic ori prin înscris sub semnătură privată. 

  În lipsa acestor formalităţi, Curtea constată că nu a operat cesiunea de creanţă faţă de terţul 
ADS, fapt ce determină verificarea calităţii procesuale active a reclamantei SC [...] SA. 

  Temeiul juridic indicat de reclamantă, raportat şi la motivele de fapt ale cererii de chemare 
în judecată, îl reprezintă dispoziţiile art.969 Cod civ., referitoare la forţa obligatorie a contractelor 
legal făcute între părţile contractante. 

 Ori, în virtutea acestui temei juridic, instanţa de fond şi instanţa de apel erau datoare să 
cerceteze în ce măsură există identitate între reclamanta din cererea de chemare în judecată şi 
titularul de drepturi şi obligaţii din contractul de concesiune nr. 59/2000. 

 Faţă de acest contract reclamanta are calitatea de terţ, drepturile sale şi obligaţiile corelative 
fiind izvorâte dintr-un alt contract, respectiv cel de asociere în participaţiune. 

 Prin urmare, oricare ar fi sumele plătite de reclamanta intimată SC [...] SA, aceste plăţi pot fi 
examinate ca şi obligaţii asumate prin contractul de asociere în participaţiune, fără a putea să-şi 
producă efecte direct asupra părţilor din contractul de concesiune. 

 Dispoziţiile art.992 Cod civ. nu sunt aplicabile litigiului de faţă, întemeiat pe o răspundere 
contractuală, reglementată de art. 969 Cod civ., nefiind permis a se fundamenta o acţiune pe 
temeiuri juridice alternative şi care se exclud reciproc. 

 Aşadar, reţinând că nu s-a notificat cesiunea de creanţă pretinsă de intimata reclamantă faţă 
de terţul ADS Bucureşti iar reclamanta invocă drepturi şi obligaţii dintr-un contract în care nu este 
parte, Curtea constată că nu există o identitate între persoana celui care a sesizat instanţa de judecată 
cu acţiunea sa şi titularul drepturilor pretinse, drepturi ce dau naştere la obligaţii corelative în sarcina 
recurentei pârâte ADS Bucureşti. 

 În lumina acestor considerente, fiind întemeiat motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile 
art. 304, pct.8 c. proc. civ., va fi admis recursul declarat de apelanta pârâtă ADS Bucureşti, în raport 
de dispoziţiile art.312, alin.(2) Cod proc. civ., urmând a fi modificată în tot decizia civilă 
nr.58/20.06.2013 a Tribunalului Constanţa, în sensul admiterii apelurilor declarate atât  împotriva 
sentinţei civile nr.  4337/14.12.2011 a Judecătoriei Medgidia cât şi împotriva sentinţei civile nr. 
982/19.03.2012 date în completarea de dispozitiv, în sensul schimbării în tot a sentinţei apelate, prin 
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respingerea acţiunii ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, sentinţa dată în 
completarea de dispozitiv rămânând astfel fără obiect. 

 Celelalte motive de recurs, fiind de prisos în raport de caracterul fondat al motivului 
prevăzut de art. 304, pct. 8 Cod proc. civ., vor rămâne necercetate. 

Ca şi consecinţă a modalităţii de soluţionare a cererii principale va fi respinsă ca nefondată 
cererea de intervenţie formulată de intervenienta Asociaţia Familială [...], intervenţia fiind una 
accesorie în sprijinul reclamantei, prin raportare la motivele de fapt şi de drept şi de momentul 
procedural la care a fost formulată şi ulterior încuviinţată în principiu. 

 

34. Contestație la executare. Contractul de împrumut și garanție reală mobiliară fără 
deposedare încheiat prin înscris sub semnătură privată este titlu executoriu și se execută fără 
investire cu formulă executorie. 
 

Art.304 pct.8 şi art.3741 Cod procedură civilă 
Legea nr.99/1999 

 
 Întrucât contractul de împrumut şi garanţie reală mobiliară fără deposedare a fost încheiat sub 
imperiul Vechiului Cod Civil şi în perioada activă a Titlului VI din Legea nr. 99/1999, acestea sunt 
dispoziţiile legale aplicabile în ceea ce priveşte încheierea, executarea, desfiinţarea lui, conform principiului 
tempus regit actum. 

Prin acest act a fost constituit un gaj fără deposedare asupra universalităţii bunurilor mobile, 
prezente şi viitoare, ale debitorului, inclusiv asupra drepturilor de creanţă pe care debitoarea le deţine 
împotriva terţilor, nefiind vorba despre o cesiune de creanţă, cum se susţine de către recurentă. 

Potrivit prevederilor art.14 alin.2 din Titlul VI, Legea nr.99/1999, „Contractul de garanţie se încheie 
în formă autentică sau prin înscris sub semnătură privată şi trebuie semnat de către debitor. Prin înscris sub 
semnătură privată se înţelege orice mod de comunicare care păstrează înregistrată informaţia pe care o 
conţine şi care poate fi reprodusă într-o formă tangibilă şi care nu poate fi schimbată în mod unilateral. 

Art. 16 alin.1 arată „Contractul de garanţie reală trebuie să conţină o descriere a bunului afectat 
garanţiei. Cu toate acestea, bunul afectat garanţiei poate fi descris prin gen, obiect cu obiect sau prin 
formula generică "toate bunurile mobile prezente şi viitoare". Toate bunurile mobile reprezintă o descriere 
suficientă. ( … )”. 

Potrivit art. 17 din acelaşi act normativ, „Contractul de garanţie reală este titlu executoriu”. 
 

    Decizia civilă nr. 1270/09.12.2013 
        Dosar nr. 9224/212/2012 

 
1. Prin sentinţa civilă nr. 15759/10.10.2012, Judecătoria Constanţa a respins contestaţia la 

executare formulată de contestatoarea [...] Bank Romania S.A. în contradictoriu cu intimatul B.E.J. 
[...], ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă şi contestaţia la 
executare formulată de contestatoarea [...] Bank Romania S.A. în contradictoriu cu intimatele [...] şi 
S.C. [...] S.R.L., împotriva procesului-verbal de distribuire din data de 06.04.2012 ca neîntemeiată. 

A respins şi cererea intimatei [...] având ca obiect obligarea contestatoarei [...] Bank 
Romania S.A. la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. 

Prima instanţă a reţinut că între contestatoarea S.C. [...] Bank Romania S.A. şi S.C. [...] 
S.R.L., în calitate de împrumutat, [...] şi [...], în calitate de garanţi personali şi S.C. [...] S.R.L. în 
calitate de codebitor,  s-a încheiat contractul de credit nr. 204/25.01.2008 prin care banca a acordat 
împrumutatului o linie de credit în sumă de 60.000 lei şi în temeiul căruia s-a solicitat începerea 
executării silite împotriva debitoarei S.C. [...] S.R.L. şi împotriva codebitoarei S.C. [...] S.R.L. 
 Prin sentinţa civilă nr. 5712/22.03.2011 pronunţată în dosarul nr. 3347/212/2007 Judecătoria 
Constanţa a obligat pârâta S.C. [...] S.A. să plătească reclamantei S.C. [...] S.R.L. suma de 19.016 
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lei, reprezentând debit principal şi suma de 1.800 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, la data de 
20.01.2012 S.C. [...] S.R.L. solicitând începerea executării silite împotriva debitoarei S.C. [...] S.A., 
în acest sens fiind întocmit dosarul de executare silită nr. 6/2012 de B.E.J. [...].  
 La data de 05.09.2011 între [...], în calitate de creditor, şi S.C. [...] S.R.L., în calitate de 
împrumutat – garant, s-a încheiat contractul de împrumut şi garanţie reală mobiliară fără deposedare 
nr.1 prin care [...] a acordat debitoarei S.C. [...] S.R.L. un împrumut în sumă de 10.000 Euro, 
termenul convenit de restituire a împrumutului fiind 20.12.2011. Părţile au convenit ca împrumutul 
să fie garantat prin constituirea unui gaj fără deposedare asupra universalităţii bunurilor mobile, 
prezente şi viitoare, ale debitoarei, precum şi asupra soldurilor creditoare ale conturilor de depozit, 
depunerile de economii ori depozitele la termen deschise la instituţii bancare sau financiare şi 
drepturile de creanţă. Prin actul adiţional din data de 20.12.2011 părţile au convenit prelungirea 
termenului de rambursare a împrumutului până la data de 21.03.2012. La data de 21.03.2012 
creditoarea [...] a înscris contractul de garanţie reală mobiliară fără deposedare nr. 1/05.09.2011 în 
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, iar la data de 22.03.2012 creditoarea [...] a solicitat 
începerea executării silite împotriva debitoarei S.C. [...] S.R.L., în acest sens fiind întocmit dosarul 
de executare silită nr. 75/2012 de către B.E.J. [...]. 
 La data de 02.03.2012 contestatoarea S.C. [...] Bank Romania S.A.  a solicitat B.E.J. [...] să 
ia act de faptul că la data de 02.03.2012 creanţa deţinută împotriva codebitoarei S.C. [...] S.R.L. este 
de 23.471,90 lei, urmând să fie avută în vedere această creanţă la distribuţia sumelor încasate de la 
S.C. [...] S.A. în numele creditoarei S.C. [...] S.R.L. 
 La data de 06.04.2012 executorul judecătoresc [...] a întocmit, în cadrul dosarului de 
executare silită nr. 6/2012, procesul-verbal de distribuţie a debitului recuperat în cuantum de 
26.517,05 lei, prin care a procedat la distribuirea următoarelor sume: suma de 4.744,05 lei 
reprezentând cheltuieli de executare a fost distribuită către B.E.J. [...], suma de 1.600 lei 
reprezentând onorariu avocat a fost distribuită către Cabinet avocat [...], suma de 1.800 lei 
reprezentând onorariu avocat a fost distribuită către Cabinet avocat [...], suma de 1.257 lei s-a 
eliberat debitoarei S.C. [...] S.A., iar suma de 17.116 lei s-a distribuit către [...]. 
 Judecătoria a reţinut că potrivit art. 563 Cod procedură civilă în mod corect s-a apreciat de 
executorul judecătoresc că [...] avea un drept de preferinţă, iar potrivit art. 564 Cod procedură civilă, 
creanţa intimatei a fost achitată în mod corect cu prioritate, având în vedere şi prev. art. 9 alin. 2 din 
Legea nr. 99/1999. 

A mai reţinut prima instanţă că S.C. [...] Bank Romania S.A. are calitatea de creditor 
chirografar, cu un drept de gaj general instituit de art. 1718 Cod civil, creanţa sa nefiind o creanţă 
garantată, iar intimata [...] deţine împotriva debitoarei S.C. [...] S.R.L. o creanţă garantată, rezultată 
din contractul de împrumut şi garanţie reală mobiliară fără deposedare nr. 1/05.09.20112. 

S-a constatat, de asemenea, că potrivit contractului de garanţie reală mobiliară fără 
deposedare nr. 1/05.09.2011 părţile au convenit constituirea unui gaj fără deposedare atât asupra 
universalităţii bunurilor mobile, prezente şi viitoare, ale debitorilor, asupra soldurilor creditoare ale 
conturilor de depozit, depunerile de economii ori depozitele la termen deschise la instituţii bancare 
sau financiare, cât şi asupra drepturilor de creanţă deţinute de S.C. [...] S.R.L. împotriva terţilor, 
printre aceştia aflându-se şi S.C. [...] S.A., în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă 
nr.5712/22.03.2011 şi că în cauză nu a intervenit nicio cesiune a drepturilor de creanţă ce au format 
obiectul contractului de garanţie reală mobiliară fără deposedare, pentru ca instanţa să verifice 
respectarea dispoziţiilor art. 85 din Legea nr. 99/1999.  

A mai reţinut prima instanţă că susţinerea contestatoarei potrivit căreia garanţia reală 
mobiliară nu are o existenţă de sine stătătoare, fiind necesară existenţa unui titlu executoriu în 
privinţa obligaţiei principale, este neîntemeiată din moment ce contractul de garanţie reală mobiliară 
constituie titlu executoriu, potrivit art. 17 din Legea nr. 99/1999, contractul de împrumut cu garanţie 
reală mobiliară a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale şi este constatat printr-un înscris 
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sub înscris sub semnătură privată, nefiind dovedit caracterul simulat al acestuia. Nici înscrierea 
garanţiei în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare după şase luni de la data încheierii 
contractului şi nici faptul că intimata [...] a procedat la executarea silită a debitoarei S.C. [...] S.R.L. 
fără a încerca să îşi realizeze dreptul pe cale amiabilă nu pot duce la concluzia că respectivul 
contract este unul fictiv. 
 A reţinut instanţa de fond şi faptul că în dosarul de executare nr. 6/2012 s-a început 
executarea silită în temeiul titlului executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească, respectiv 
sentinţa civilă nr. 5712/22.03.2011 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 
3347/212/2007. Procesul-verbal prin care executorul judecătoresc stabileşte sumele ce urmează să 
fie plătite în vederea efectuării executării silite constituie titlu executoriu, conform art. 371 indice 7 
alin.3 Cod procedură civilă, astfel că executorul judecătoresc a procedat în mod corect la distribuirea 
(plata) onorariului cuvenit executoriului, din moment ce acesta este cuprins într-un titlu executoriu, 
nefiind necesar să existe dovada efectuării acestei cheltuieli de către creditor. 
 În ceea ce priveşte cererea intimatei [...] de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de 
judecată constând în onorariu de avocat, instanţa de fond a  constatat că intimata nu a făcut dovada 
cheltuielilor de judecată solicitate, deoarece deşi a depus la dosarul cauzei doar copia chitanţei nr. 
96/06.09.2012, în această chitanţă nu se precizează numărul dosarului în care avocatul a prestat 
activitate şi nici numărul contractului de asistenţă juridică. 
 2. Împotriva sentinţei au declarat apel (calificat astfel de Tribunal potrivit art. 570 şi art. 282 
şi 2821 C.pr.civ.) atât contestatoarea [...] S.A., cât şi intimata [...]. 
 Apelanta [...] S.A. a susţinut că sentinţa apelată este lipsită de temei legal fiind dată cu 
încălcarea sau aplicarea greşită a legii, deoarece în mod greşit a reţinut prima instanţă că intimata 
[...] deţine o creanţă garantată care îi conferă prioritate la îndestulare în raport cu creanţa 
chirografară a apelantei contestatoare. S-a arătat că motivarea instanţei de fond este lipsită de temei 
legal întrucât Legea nr. 99/1999 pe care şi-a întemeiat motivarea era abrogată la data înscrierii în 
AEGRM – 21.03.2012, prin intrarea în vigoare a Noului Cod civil – 01.11.2011, iar pentru actele şi 
faptele juridice realizate ulterior acestei date urma a fi aplicabile, în materia garanţiilor reale 
mobiliare disp. Noului Cod civil conf. art. 230 lit. u din Legea nr. 7/2011 şi a art. 6 alin. 5 din Noul 
cod civil. 
 S-au invocat în motivele de apel aceleaşi susţineri ca şi cele menţionate în contestaţia la 
executare, criticându-se calitatea de creditor garantat a creditoarei intimate [...], susţinând că 
executarea în ceea ce priveşte creanţa acesteia s-a pornit fără să existe învestirea cu formulă 
executorie a titlului care constată creanţa, precum şi faptul că un contract de împrumut sub 
semnătură privată ca cel invocat de această intimată şi cel de garanţie reală mobiliară fără 
deposedare nr. 1/05.09.2011, nu pot fi asimilate unui titlu executoriu şi nici nu le sunt aplicabile 
regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare prev. de titlul VI din Legea nr. 99/1999. 
 Apelanta [...] a criticat soluţia instanţei de fond doar sub aspectul cheltuielilor de judecată, 
arătând că a depus chitanţa de plată pentru onorariu avocat, iar respingerea acestor cheltuieli nu are 
justificare faţă de prev. art. 274 alin. 1 din C.pr.civ. 
 3. Prin decizia civilă nr.82/12.09.2013, Tribunalul Constanţa a respins apelul formulat de 
apelanta [...] Bank Romania S.A. şi a admis apelul formulat de apelanta [...], a schimbat în parte 
sentinţa apelată, în sensul că a obligat pe contestatoarea [...] SA să plătească intimatei [...] suma de 
1500 lei cheltuieli de judecată , reprezentând onorariu de avocat . 
 Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate . 
 A reţinut instanţa de apel că soluţia primei instanţe este legală şi temeinică, având în vedere 
că, aşa cum rezultă din probele administrate  în cauză, intimata [...] are calitate de creditor garantat, 
ca urmare a înscrierii garanţiei reale în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare la data de 
22.03.2012, cu respectarea dispoziţiilor art. 28 şi 29 din Legea nr. 99/1999, deoarece contractul de 
împrumut şi de garanţie reală mobiliară fără deposedare a fost perfectat la data de 05.09.2011 dată la 
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care Legea nr. 99/1999 era încă în vigoare, astfel încât el trebuia înscris în temeiul acestei Legi sub 
care a fost perfectat şi sub care şi-a început producerea efectelor. 

A fost înlăturată susţinerea apelantei contestatoare potrivit căreia instanţa de fond şi-a 
întemeiat soluţia pe prev. Legii nr. 99/1999, lege ce a fost abrogată prin Legea nr. 71/2011 (art. 230 
lit. u), această lege fiind aplicabilă la data perfectării contractului de împrumut şi de garanţie reală 
mobiliară fără deposedare nr. 1/05.09.2011, efectele acestui contract fiind sub incidenţa legii în 
vigoare la data perfectării sale. 

Potrivit art. 5 alin. 1 din Noul Cod civil (aşa cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 
71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 – NCC), „dispoziţiile Codului civil se aplică 
tuturor actelor şi faptelor încheiate, după caz, produse sau săvârşite după intrarea sa în vigoare, 
precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare”. 

În ceea ce priveşte susţinerea apelantei contestatoare potrivit căreia creditoarea [...] nu deţine 
o creanţă garantată împotriva debitoarei S.C. [...] S.A., Tribunalul a apreciat că instanţa de fond a 
reţinut în mod corect că potrivit contractului de garanţie reală mobiliară fără deposedare nr. 
1/05.09.2011 părţile au convenit constituirea unui gaj fără deposedare atât asupra universalităţii 
bunurilor mobile, prezente şi viitoare, ale debitorilor, asupra soldurilor creditoare ale conturilor de 
depozit, depunerile de economii ori depozitele la termen deschise la instituţii bancare sau financiare, 
cât şi asupra drepturilor de creanţă deţinute de S.C. [...] S.R.L. împotriva terţilor, printre aceştia 
aflându-se şi S.C. [...] S.A., în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă 
nr.5712/22.03.2011. 

Au fost apreciate, de către instanţa de apel, ca fiind corecte şi constatările legate de lipsa 
intervenirii unei cesiuni a drepturilor de creanţă ce au format obiectul contractului de garanţie reală 
mobiliară fără deposedare nr. 1/05.09.2011 şi cele privind calitatea de titlu executoriu a contractului 
de garanţie reală mobiliară, potrivit art. 17 din Legea nr. 99/1999, precum şi cele care se referă la 
legalitatea şi lipsa dovedirii caracterului simulat al contractului de împrumut cu garanţie reală 
mobiliară. 

 Asupra apelului declarat de apelanta [...], Tribunalul a reţinut  că, astfel cum rezultă din 
chitanţa nr. 96/06.09.2012 emisă numitei [...] pentru suma de 1.500 lei de Cabinet Individual – 
avocat [...], depusă la dosarul de fond, această sumă a fost achitată de intimată şi reprezintă onorariu 
solicitat de avocatul ales, fiind pe deplin dovedită. 

Faptul că în chitanţă nu este menţionat numărul dosarului şi numărul contractului de asistenţă 
juridică nu este de natură a face această cerere neîntemeiată, deoarece aceste menţiuni nu sunt cerute 
expres de art. 274 Cod de proc. civ. şi nici nu este de natură a sancţiona partea care a achitat 
onorariul apărătorului ales. 

4. Decizia instanţei de apel a fost atacată cu recurs de către apelanta contestatoare [...] 
Bank România S.A., care a solicitat admiterea recursului, modificarea în tot a deciziei recurate şi 
admiterea contestaţiei la executare împotriva procesului-verbal de distribuire din data de 
06.04.2012, cu consecinţa restabilirii situaţiei anterioare, conform art.4042 alin.1 C.pr.civilă, precum 
şi respingerea cererii de obligare a recurentei la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1.500 lei. 

Recurenta a solicitat, totodată, suspendarea executării deciziei nr. 82/12.09.2013, în 
conformitate cu prevederile art.300 alin.2 C.pr.civilă, precum şi suspendarea executării silite, 
respectiv a distribuirii sumelor conform procesului-verbal de distribuire din data de 06.04.2012, 
până la soluţionarea recursului, în conformitate cu prevederile art.403 C.pr.civilă. 

Este criticată decizia instanţei de apel prin prisma motivului de nelegalitate prevăzut de 
art.304 pct.9 C.pr.civilă, în sensul că hotărârea este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea 
sau aplicarea greşită a legii, astfel: 

i. Referitor la acordarea cheltuielilor de judecată intimatei [...], se susţine că soluţia instanţei 
de fond este cea corectă, având în vedere că onorariile de avocat se dovedesc prin depunerea la 
dosarul cauzei a originalului chitanţei sau a ordinului de plată, însoţite de un exemplar al facturii 
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fiscale care să menţioneze numărul contractului de asistenţă juridică sau numărul dosarului pentru 
care au fost achitate aceste sume. 

Realitatea cheltuielilor tine de justificarea că ele au fost concepute într-o strictă legătură cu 
litigiul, şi în condiţiile în care chitanţa nr.96/06.09.2012 nu cuprinde menţiuni care să identifice 
prestaţia efectuată în dosar, nu se poate crea certitudinea că plata onorariului s-a realizat în legătură 
cu litigiul de faţă. 

ii. Instanţa de apel a reţinut greşit că intimata [...] deţine o creanţă garantată care îi conferă 
prioritate la îndestulare în raport cu creanţa chirografară a recurentei, fiind arătat că motivarea este 
lipsită de temei întrucât Legea nr.99/1999 era abrogată la data înscrierii garanţiei creditoarei [...], 
respectiv la data de 21.03.2012, conform aviz nr. … 

La data intrării în vigoare a Noului Cod Civil dispoziţiile Legii nr.99/1999, Titlul VI, au fost 
abrogate, pentru actele şi faptele juridice realizate ulterior acestei date, urmând a fi aplicabile, în 
materia garanţiilor reale mobiliare, dispoziţiile Noului Cod Civil. 

Instanţa de apel nu a verificat dacă dreptul de creanţă al S.C. [...] S.R.L. împotriva 
debitorului său SC [...] SRL a luat naştere înainte sau ulterior intrării în vigoare a Noului Cod Civil 
şi s-a aflat în eroare când a motivat că respectivul contract de garanţie reală mobiliară a produs 
efecte chiar de la data perfectării lui, recurentul invocând în acest sens prevederile art.18 alin.1 din 
Legea nr.99/1999 – Titlul VI şi art.2387 Noul Cod Civil. 

iii. Instanţa de apel a înlăturat in mod eronat susţinerile contestatoarei cu privire la calificarea 
garanţiei reale mobiliare asupra creanţelor drept o cesiune de creanţa. 
 Potrivit recurentei, in situaţia unei garanţii reale mobiliare asupra unei universalități de 
creanţe, pentru a putea valorifica garanţia constituită, printr-o procedura de executare silită, este 
necesar să se efectueze anumite formalități prealabile, precum identificarea creanţei supuse 
executării și intrarea in posesia documentelor care constata creanţa, in mod paşnic, in conformitate 
cu prevederile art.63 din Legea nr.99/1999. 
 Se susţine ca indiferent de denumirea contractului, cesiune de creanţa sau de garanţie reala 
mobiliara asupra creanţelor, de esenţa unei garanţii asupra drepturilor de creanţa este identificarea 
creanţei, determinata sau determinabila, si notificarea debitorului cedat cu menţiunea expresa despre 
creanţa cedata, suma de plata, numele sau, modul si locul plătii. 
 Întrucât conform avizului de înscriere a garanţiei creditoarei [...] creanţa nu este identificata 
si nici notificarea debitorului cedat SC [...] SA nu s-a realizat, creanţa creditoarei [...] nu putea fi 
calificata drept creanţa garantata si prioritara creanţei recurentei. 
 iv. Executarea silita solicitata de creditoarea [...] a fost pornita fără să existe investirea cu 
formula executorie a titlului care constata creanţa, astfel cum cer prevederile art.372 şi art.374 
C.pr.civilă, susţinând recurenta că un contract de împrumut de natura celui încheiat între [...] şi SC 
[...] SRL nu poate fi asimilat înscrisurilor cărora legea le recunoaşte calitatea de titluri executorii şi 
care se pot executa fără  investirea cu formulă executorie. 
 Contractului de împrumut și garanţie mobiliară nr.01/05.09.2011 nu i se aplică regimul 
juridic al garanţiilor reale mobiliare prevăzut de titlul VI din Legea nr. 99/1999 și potrivit recurentei 
in cauză exista un singur contract care însumează cele două obligaţii, si nu doua contracte distincte, 
cum au apreciat instanţele. 
 Întrucât creditoarea [...] a optat pentru executarea silită a garanţiei conform Codului de 
procedura civila și nu potrivit Legii nr. 99/1999, executarea silită a contractului de împrumut și 
garanţie mobiliară putea să fie dispusă numai in măsura in care contractul reprezenta prin el însuşi 
titlu executoriu. 
 Se arată, de asemenea, că pentru punerea in executare silită obligaţia trebuie să fie certă şi 
exigibilă, potrivit art.62 alin.2 din Legea nr. 99/1999. 
 v. Recurenta susţine temeinicia cererii de suspendare a executării sentinţei civile pana la 
soluţionarea prezentei căi de atac, dat fiind faptul că ne aflam in situaţia unei hotărâri judecătoreşti 
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care poate fi executată vremelnic sau provizoriu şi apreciază că cerinţele prevăzute de art.403 alin.4 
C.pr.civilă referitoare la caracterul urgent și vremelnic al măsurii sunt îndeplinite cumulativ, 
recurenta obligându-se să achite și cauţiunea stabilită in sarcina sa. 
 vi. Se susţine și temeinicia cererii de suspendare a executării silite, respectiv a distribuirii 
sumelor conform procesului-verbal de distribuire din data de 06.04.2012, până la soluţionarea 
recursului, în conformitate cu prevederile art.403 C.pr.civila. 
 Potrivit recurentei, in considerarea dimensiunilor prejudiciului ce se produce contestatoarei 
și ţinând seama de motivele cuprinse în cuprinsul acţiunii, se impune suspendarea executării silite. 
 Intimaţii, legal citaţi, nu au formulat întâmpinare. 
 În recurs nu au fost administrate alte probatorii. 
 5. Cererea de suspendare a executării hotărârii recurate este rămasă fără obiect. 
 Potrivit prevederilor art.300 alin.2 C.pr.civilă, „la cerere, instanţa sesizată cu judecarea 
recursului poate dispune, motivat, suspendarea executării hotărârii recurate (…)” . 
 Suspendarea executării hotărârii recurate, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate, dăinuie 
până la judecarea căii de atac a recursului. 
 Având in vedere ca soluţionarea recursului declarat de [...] Bank Romania SA se realizează 
la primul termen de judecata in recurs, iar suspendarea întemeiata pe dispoziţiile art. 300 alin.2 
C.pr.civilă se dispune pana la judecarea recursului, apreciem ca prezenta cerere de suspendare este 
rămasa fara obiect, nemaifiind necesara analizarea cerinţelor legale in acest sens. 
 6. Cererea de suspendare a executării silite contestate este inadmisibila. 
 Astfel cum rezultă din cererea de recurs, recurenta contestatoare solicita suspendarea 
executării silite, respectiv suspendarea distribuirii sumelor potrivit procesului-verbal de distribuire 
din data de 06.04.2012, până la soluţionarea recursului, in conformitate cu prevederile art.403 
C.pr.civilă. 

Potrivit prevederilor art.403 alin.1 C.pr.civilă, „până la soluţionarea contestaţiei la executare 
(…), instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat 
de instanţă, (...)”. 

Aşadar, cererea de suspendare a executării silite contestată pe calea procedurală a 
contestaţiei la executare potrivit art.399 C.pr.civilă, nu se poate cere decât in cadrul contestaţiei la 
executare si nu in cadrul cailor de atac ulterioare, in cazul de fata in recurs. 

Potrivit prevederilor art.316 raportat la art.294 alin.1 teza I C.pr.civilă, în calea de atac a 
recursului nu se pot formula alte cereri, cu excepţia solicitării suspendării executării hotărârii 
recurate in baza art.300 alin.2 C.pr.civilă (cum de altfel s-a solicitat), nu a executării silite pornite in 
temeiul altui titlu executoriu in contra sau in detrimentul contestatorului. 

Instanţa de recurs poate numai, apreciind temeinicia motivelor de nelegalitate invocate de 
recurentă, să modifice decizia instanţei de apel, să admită apelul și desfiinţând sentinţa civilă 
apelată, să admită și cererea de suspendare a executării silite, dar nu poate fi sesizată direct cu o 
cerere de suspendare a executării silite care formează obiectul contestaţiei la executare. 

Fata de aceste argumente, cererea de suspendarea a executării silite pana la soluţionarea 
recursului, întemeiată pe prevederile art.403 C.pr.civilă, va fi respinsă ca inadmisibilă. 

7. Recursul este neîntemeiat. 
Calea de atac extraordinară a recursului presupune invocarea şi dovedirea motivelor de 

nelegalitate prevăzute de art.304 pct.1-9 C.pr.civilă, putând fi deduse judecăţii instanţei de recurs 
numai aspecte care se încadrează în prevederile menţionate şi care au fost supuse şi judecăţii 
primelor instanţe. 

Prin cererea de recurs motivele sunt încadrate generic în prevederile art.304 pct.9 C.pr.civilă, 
(hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a 
legii), fără ca recurenta să arate, punctual, care dispoziţii legale au fost depăşite, încălcate, greşit 
aplicate, fiind reluate multe din susţinerile expuse în apel, unele dintre acestea neinvocate la fond. 
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Se vor analiza, aşadar, criticile expuse, în limita motivelor de nelegalitate. 
i. La baza stabilirii obligaţiei de plată a cheltuielilor de judecată stau dispoziţiile art.274 

alin.1 C.pr.civilă, care instituie dreptul părţii care a câştigat de a-şi recupera cheltuielile de judecată 
suportate în cursul litigiului. 

Cheltuielile de judecată se acordă în măsura în care se stabileşte caracterul lor necesar, real şi 
rezonabil, jurisprudenţa constantă a instanţelor interne fiind în acest sens. 

De asemenea, practica Curţii Europene a Drepturilor Omului (hotărârea din 24 mai 2006 în 
cauza Weissman şi alţii v. României,  hotărârea din 5 aprilie 2005 din cauza Monory v. României, 
hotărârea din 24 mai 2005 cauza Buzescu v. României) a statuat că acordarea cheltuielilor de 
judecată se poate dispune numai în măsura în care acestea constituie cheltuieli necesare care au fost 
în mod real făcute, în limita unui cuantum rezonabil.  
 În cauză, recurenta contestă caracterul real al cheltuielilor de judecată cerute de intimata [...], 
cu titlu de onorariu de avocat, apreciind că onorariile de avocat se dovedesc prin depunerea la 
dosarul cauzei a originalului chitanţei sau a ordinului de plată, însoţite de un exemplar al facturii 
fiscale care să menţioneze numărul contractului de asistenţă juridică sau numărul dosarului pentru 
care au fost achitate aceste sume. 
 Apreciem că soluţia instanţei de apel este temeinică în acest sens, chitanţa nr. 96/06.09.2012, 
depusă în copie certificată conform cu originalul chiar de către avocat (cu semnătură şi ştampilă), 
făcând dovada plăţii onorariului de către [...] până la proba contrară, nefiind făcută dovada că 
respectivul înscris a privit plata făcută într-un alt dosar. 
 ii. Referitor la dispoziţiile legale aplicabile creanţei invocate de [...] împotriva debitorului 
său SC [...] SRL, reţinem următoarele: 
 Contractul de împrumut şi garanţie reală mobiliară fără deposedare nr.1 a fost încheiat la 
data de 05.09.2011, anterior abrogării titlului VI - „Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare” 
din Legea nr.99/1999 şi a intrării in vigoare a Noului Cod Civil, la data de 01.10.2011. 
 Întrucât actul juridic a fost încheiat sub imperiul Vechiului Cod Civil şi în perioada activă a 
Titlului VI din Legea nr.99/1999, acestea sunt dispoziţiile legale aplicabile în ceea ce priveşte 
încheierea, executarea, desfiinţarea lui, conform principiului tempus regit actum. 
 Împrejurarea că data înscrierii garanţiei mobiliare la AEGRM a intervenit la data de 
21.03.2012, nu atrage aplicabilitatea altor norme legale, astfel cum susţine recurenta, care, de altfel, 
în cuprinsul acestui motiv de recurs invocă prevederile art.18 alin.1 din Titlul VI al Legii 
nr.99/1999. 
 Se impune a se face precizarea că dacă iniţial contestatoarea [...] Bank Romania S.A a 
invocat tocmai prevederile Legii nr.99/1999 în susţinerea apărărilor formulate în contra actului 
juridic încheiat între [...] şi SC [...] SRL şi nu a invocat abrogarea acestui act normativ şi incidenţa în 
cauză a prevederilor Noului Cod Civil, în căile de atac a susţinut această nouă apărare. 

iii. Calificarea dată de către cele două instanţe actului juridic denumit contract de împrumut 
şi garanţie reală mobiliară fără deposedare este corectă, clauzele actului au fost corect interpretate, 
fiind clare şi neechivoce (motiv de nelegalitate încadrat de instanţa de recurs în prevederile art.304 
pct.8 C.pr.civilă ). 

Prin acest act a fost constituit un gaj fără deposedare asupra universalităţii bunurilor mobile, 
prezente şi viitoare, ale debitorului, inclusiv asupra drepturilor de creanţă pe care debitoarea SC [...] 
SRL le deţine împotriva terţilor, nefiind vorba despre o cesiune de creanţă, cum se susţine de către 
recurentă. 

Faptul că părţile au convenit ca obiect al garanţiei mobiliare să fie drepturile de creanţă pe 
care debitorul le are împotriva unor terţi (bunuri mobile incorporale, viitoare, ce vor intra în 
patrimoniul debitorului ), obiect legal (art. 6 lit.g şi art.7 Titlul VI, Legea nr.99/1999) şi 
determinabil, nu înseamnă că debitorul SC [...] SRL a cedat creanţele sale către [...], operaţiunea 
juridică a cesiunii de creanţă având un alt conţinut. 
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De altfel, instanţele de fond au arătat foarte corect în cuprinsul considerentelor care este 
obiectul actului juridic contestat de către [...] Bank Romania S.A., prin motivele de recurs fiind 
reiterate apărările din apel. 

De asemenea, caracterul fictiv al contractului nu poate fi susţinut în lipsa dovedirii 
caracterului simulat al acestuia, efectele juridice ale actului nu pot fi înlăturate în lipsa susţinerii şi 
dovedirii unor cauze de nulitate. 

iv. Potrivit prevederilor art.14 alin.2 din Titlul VI, Legea nr.99/1999, „Contractul de garanţie 
se încheie în formă autentică sau prin înscris sub semnătură privată şi trebuie semnat de către 
debitor. Prin înscris sub semnătură privată se înţelege orice mod de comunicare care păstrează 
înregistrată informaţia pe care o conţine şi care poate fi reprodusă într-o formă tangibilă şi care nu 
poate fi schimbată în mod unilateral. 

Art. 16 alin.1 arată „Contractul de garanţie reală trebuie să conţină o descriere a bunului 
afectat garanţiei. Cu toate acestea, bunul afectat garanţiei poate fi descris prin gen, obiect cu obiect 
sau prin formula generică "toate bunurile mobile prezente şi viitoare". Toate bunurile mobile 
reprezintă o descriere suficientă. ( … )”. 

Potrivit art. 17 din acelaşi act normativ, „Contractul de garanţie reală este titlu executoriu”. 
Aşadar, contractul de împrumut şi garanţie reală mobiliară fără deposedare nr.1/05.09.2011, 

încheiat prin înscris sub semnătură privată şi care constituie obiect al garanţiei reale drepturile de 
creanţă ale debitorului, căruia i se aplică, astfel cum s-a arătat anterior, prevederile Titlului VI din 
Legea nr. 99/1999, este titlu executoriu şi se execută, potrivit prevederilor art.3741 C.pr.civilă, fără 
învestirea cu formulă executorie. 

Trebuie arătat din nou că susţinerile privitoare la procedura de executare urmată de creditorul 
garantat nu au fost invocate şi în faţa primei instanţe, fiind susţinute direct în căile de atac. 

Celelalte puncte ale cererii de recurs, care vizează suspendarea executării hotărârii recurate şi 
suspendarea executării silite, au fost analizate anterior. 

Faţă de toate aceste considerente, apreciind că recurenta nu a dovedit motivele de 
nelegalitate, în temeiul prevederilor art.312 alin.1 C.pr.civilă, Curtea va respinge recursul ca 
nefondat. 

 

35. Contestație în anulare. Dovada valabilității autorizației de funcționare. Justețea 
demersului adjudecatarului de a refuza plata prețului. 

 
Art.318 Cod procedură civilă  

Legea nr. 85/2006 
 

Conform art.318 Cod pr.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 din motivele de modificare sau casare”. 

Astfel, primul motiv prevăzut de art.318 Cod pr.civilă îl reprezintă „dezlegarea dată recursului este 
rezultatul unei greşeli materiale”, legiuitorul având în vedere numai erorile materiale în legătură cu aspectele 
formale ale judecării recursului, şi care au avut drept consecinţă darea unor soluţii greşite. 

Cel de-al doilea motiv al contestaţiei în anulare specială prevăzut de art.318 Cod pr.civilă priveşte 
„omisiunea cercetării unui motiv de casare”, ori, acest motiv de contestaţie poate fi invocat numai dacă 
recursul a fost respins sau admis numai în parte, iar nu argumentele de fapt sau de drept indicate, care, oricât 
de larg ar fi dezvoltate, sunt întotdeauna subsumate motivului de casare pe care îl sprijină. 

Aşa după cum s-a reţinut, „recurenta nu a făcut dovada valabilităţii autorizaţiei de funcţionare la 
data licitaţiei, şi nici ulterior, cu ocazia soluţionării recursului”, context în care, legal şi temeinic s-a apreciat 
că „demersul adjudecatarului de a refuza plata preţului este justificat impunându-se restituirea garanţiei, 
chiar dacă ulterior recurenta a reuşit cu ocazia celei de-a doua licitaţii, să obţină autorizaţia de funcţionare”. 
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Legea nr. 85/2006 nu conţine dispoziţii speciale privind cererile reconvenţionale, dar în art. 149 
prevede că „dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura compatibilităţilor, cu cele ale Codului de 
procedură civilă, Codului civil, Codului comercial român şi ale Legii nr. 637/2002”, astfel că, în raport cu 
dispoziţiile art.119 cu referire la art.7205 Cod Procedură Civilă şi având în vedere dispoziţiile Legii 
nr.85/2006, care instituie o procedură specială, colectivă pentru acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă, 
reglementând expres posibilitatea persoanelor interesate de a participa la procedură, în funcţie de etapa de 
parcurs, în mod legal şi temeinic judecătorul sindic a apreciat că, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 
20 din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar e îndreptăţit să introducă acţiuni pentru încasarea 
creanţelor debitoarei, anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor (…) să menţină 
şi să denunţe contracte încheiate de debitoare în scopul maximizării averii acesteia etc. 

 
Decizia civilă nr. 1280/12.12.2013 

        Dosar nr. 942/36/2012 
 
 Contestatoarea SC [...] SRL - prin lichidator judiciar [...] a dedus judecăţii contestaţia în 
anulare, înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub numărul 942/36/06.11.2013, împotriva 
Deciziei civile nr.855/16.09.2013 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosar nr. 
13616/118/2009/a2, în contradictoriu cu intimat SC [...] SRL, cu indicarea temeiului de drept 
prevăzut de art. 318 Cod.pr.civ., cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

Apreciază contestatorul că părerea potrivit căreia la data licitaţiei din 23.08.2013, S.C. [...] 
S.R.L. ar fi obţinut autorizaţia de funcţionare are la bază o eroare, instanţa de recurs omiţând să 
analizeze aspectul că valabilitatea autorizaţiei de funcţionare a fost probată de recurentă, atât la data 
organizării primei licitaţii, cât şi cu ocazia soluţionării recursului, în condiţiile în care, fără a fi 
efectuat nici un demers suplimentar în intervalul 03.08.2011 - 23.08.2011, drepturile conferite de 
această autorizaţie, au fost transmise valabil în patrimoniul S.C. [...] S.R.L., după cum atestă 
incontestabil autorizaţia de funcţionare nr. …/IU3665/08.12.2011, aflată la dosarul cauzei. 

Apreciază aşadar că,  interpretând eronat menţiunile înscrise pe autorizaţia de funcţionare nr. 
6193/JU3665/08.12.2011, instanţa de recurs a reţinut că, S.C. [...] S.R.L, prin lichidator judiciar, ar 
fi reuşit cu ocazia celei de-a doua licitaţii, din data de 23.08.2013, să obţină autorizaţia de 
funcţionare, această constatare conducând la omiterea unuia dintre motivele de recurs, respectiv 
împrejurarea de fapt conform căreia, deşi S.C. [...] S.RL. a refuzat la data de 09.08.2011 achitarea 
preţului pe motivul lipsei de valabilitate a autorizaţiei, la doar 14 zile ulterior acestei date, drepturile 
conferite de această autorizaţie, au fost transferate valabil în patrimoniul noului adjudecatar (căruia, 
de asemenea, nu i s-a prezentat exemplarul original al autorizaţiei), fără ca în acest interval să 
intervină o modificare în statutul acestora, nefiind finalizată procedura de relocare (iar nu realocare, 
cum s-a precizat în considerente), şi nefiind întreprins nici un nou demers de obţinere a autorizaţiei 
în conformitate cu prevederile legale în materie, la dosarul depus de S.C. [...] S.RL. la Ministerul 
Sănătăţii. 

Drept urmare, apreciază contestatorul că, se impune o reconsiderare a speţei deduse judecăţii, 
cu reţinerea aspectului că, menţiunile cuprinse în autorizaţia de funcţionare nr. 
6193/IU3665/08.12.20I1, nu dovedesc dobândirea de către S.C. [...] S.R.L. a autorizaţiei de 
funcţionare, ci doar transferul drepturilor conferite de aceasta din patrimoniul vânzătoarei, în cel al 
adjudecatarei S.C. [...] S.RL. 

O altă circumstanţă invocată în cadrul recursului şi omisă de către instanţă la pronunţarea 
Deciziei civile nr. 855/16.09.2013, este aceea că lista farmaciilor comunitare deţinătoare de 
autorizaţii de funcţionare valabile, este prezentată şi actualizată permanent pe site-ul Ministerului 
Sănătăţii, fiind accesibilă oricărei persoane interesate, inclusiv S.C. [...] S.R.L., iar S.C. [...] SRL 
figura în lista titularelor de autorizaţii valabile atât la data de 03.08.2011, cât şi la data de 
23.08.2011. 
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         Astfel, în baza temeiurilor prezentate, solicită admiterea contestaţiei în anulare, cu consecinţa 
anulării Deciziei civile nr. 855/16.09.2013 şi rejudecării recursului cu analizarea tuturor 
împrejurărilor de fapt, ce urmează a fi reţinute de instanţa de recurs cu acurateţe, conform 
documentelor aflate la dosarul cauzei. 
 Prin întâmpinare, intimata SC [...] S.R.L. solicită respingerea contestaţiei în anulare ca 
nefondată, cu consecinţa obligării contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată, cu motivaţia în 
esenţă că criticile aduce deciziei împotriva căreia s-a formulat contestaţie în anulare, vizează aspecte 
ce nu se încadrează în dispoziţiile art.318 Cod pr.civilă. 

Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor  formulate şi a 
probatoriului administrat, conform art.1169 Cod Civil, văzând şi dispoziţiile art.318 Cod pr. 
civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii contestaţiei în anulare ca nefondată, pentru 
următoarele considerente, în esenţă: 

           Instanţa a fost investită la data de 06.11.2013 cu soluţionarea  contestaţiei în anulare împotriva 
Deciziei civile nr.855/16.09.2013, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosar nr. 
13616/118/2009/a2, cu motivaţia sus expusă, prin sus menţionata decizie instanţa dispunând 
respingerea recursului promovat de contestatoare prin lichidator judiciar, ca nefondat. 
  În referire la situaţia de fapt aferentă cauzei, Curtea reţine: 

Prin acţiunea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. 
25223/212/27.09.2011, reclamanta SC [...] SRL în contradictoriu cu pârâta SC [...] SRL, în insolvenţă, 
reprezentată prin administrator judiciar [...] a solicitat anularea licitaţiei din data de 03.08.2011 pentru 
lipsa obiectului licitaţiei, precum şi obligarea paratei la restituirea garanţiei de participare la licitaţie 
în cuantum de 17.200 lei (echivalentul a 4.000 euro), cu cheltuieli de judecată. 
 Motivând acţiunea, reclamanta a arătat că, la data de 03.08.2011, a avut loc o licitaţie care avea 
drept obiect vinderea unei autorizaţii de funcţionare eliberată sub nr. 6193/EN2870/EN2547 din 24/17.10.2005 
pentru farmacie comunitară, emisă de Ministerul Sănătăţii şi a cererii de preschimbare a autorizaţiei de funcţionare 
nr. 1015/21887/1992 aprobată prin nota MC nr. 9211/25.07.2005, cu preţ de pornire 40.000 Euro, pentru care 
societatea reclamantă a depus o garanţie de participare de 10%, iar  în urma licitaţiei, a adjudecat bunul incorporal 
urmând ca, în termen de 7 zile, să achite preţul integral, şi să fie pusă în posesia autorizaţiei, lichidatorul urmând să 
prezinte originalul acesteia, deoarece licitaţia s-a făcut pe baza unor copii. 

A mai arătat reclamanta că, deşi a adjudecat licitaţia la 62.000 Euro, i-a solicitat lichidatorului 
să prezinte originalul autorizaţiei, deoarece acestea au un regim special şi în urma demersurilor 
proprii, Ministerul Sănătăţii i-a comunicat că lichidatorul nu deţine autorizaţia supusă licitaţiei şi nici 
nu a făcut vreun demers în vederea obţinerii confirmării acesteia. 

Pentru acest motiv, reclamanta nu a achitat preţul şi a solicitat restituirea garanţiei de 
participare de 4.000 Euro, motivat de refuzul lichidatorului de a-i prezenta, autorizaţia în original. 

Prin întâmpinare pârâta a solicitat respingerea acţiunii, ca neîntemeiată, cu motivaţia în 
esenţă că, nu a existat nicio dată obligaţia sa de a pune la dispoziţia reclamantei exemplarul original 
de autorizaţie de funcţionare, pentru că nu aceasta constituia obiectul licitaţiei, ci bunul incorporal 
constând în dreptul conferite de autorizaţia de funcţionare. 

Prin Sentinţa civilă nr.4428/15.03.2012, Judecătoria Constanţa admite excepţia 
necompetenţei materiale, invocată din oficiu, declinând competenţa de soluţionare a cauzei în 
favoarea Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a Civilă, în raport cu prevederile art. 6 alin. 1 raportat 
la art.120 din Legea nr.85/2006. 

În aceste condiţii, reţine Curtea că, primind cauza spre competentă soluţionare, Tribunalul 
Constanţa a procedat la înregistrarea sa sub nr. 25223/212/11/24.08.2012, pe rolul Secţiei a II–a 
Civilă, iar prin Încheierea din data de 20.09.2012 a dispus înaintarea dosarului către judecătorul 
sindic învestit cu soluţionarea dosarului 11700/118/2008 privind insolvenţa debitoarei  SC [...] SRL. 

Ulterior, la data de 19.09.2012, pârâta SC [...] SRL, în insolvenţă, reprezentată prin 
administrator judiciar [...] a formulat cerere reconvenţională, prin care a solicitat obligarea 
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reclamantei la plata sumei de 82.139,60 lei, reprezentând diferenţa dintre  preţul oferit de 
adjudecatarul SC [...] SRL în cadrul licitaţiei din data de 3.08.2011 (62.000 euro) şi preţul obţinut la reluarea 
licitaţiei din data de 23.08.2011 (40.000 euro), organizată ca urmare a nedepunerii preţului de către adjudecatarul 
iniţial. 

În esenţă, se arată că,  a scăzut valoarea garanţiei de participare la prima licitaţie, de 17.200 
lei, iar în exercitarea atribuţiilor prevăzute în sarcina sa de Legea nr.85/2006, lichidatorul a urmărit 
valorificarea bunului incorporal deţinut de debitoarea SC [...] SRL, constând în drepturile conferite de 
autorizaţia de funcţionare pentru farmacie comunitară cu nr. 6193/EN2870/EN2547 din 
24/17.10.2005, emisa de Ministerul Sănătăţii şi a cererii de preschimbare a autorizaţiei de funcţionare 
nr. 1015/21887/1992 aprobată prin nota MC nr. 9211/25.07.2005, având ca preţ de pornire 40.000 
Euro, fără TVA. 
 Se mai arată că, în cadrul licitaţiei,  reclamanta pârâtă  SC [...] SRL a participat  alături de SC 
[...] SRL  şi a adjudecat bunul  la preţul de 62.000 euro fără TVA, conform procesului verbal nr. 
8855/3.08.2011, trebuind potrivit art. 15 şi art.16 din Regulamentul de vânzare, să achite preţul în 
termen de 7 zile de la licitaţie, urmând ca, după efectuarea plăţii, să se încheie proces verbal de 
adjudecare, ce ar fi constituit titlu de proprietate asupra bunului,  conform art. 120 din Legea 
nr.85/2006, însă, adjudecatarul  SC [...] SRL nu a  achitat  preţul în termen de 7 zile, fiind 
răspunzător, conform art. 444 alin.2 Cod pr. Civilă, pentru scăderea preţului obţinut la a doua 
vânzare. 
 Prin întâmpinarea formulată la cererea reconvenţională, reclamanta a solicitat respingerea 
cererii reconvenţionale, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată, cu motivaţia în esenţă că, 
potrivit regulamentului de vânzare, lichidatorul se obliga să prezinte autorizaţia în original, fapt 
nerespectat. 
 Ambele părţi au formulat precizări, note scrise cu privire la situaţia litigioasă, administratorul 
judiciar arătând că, la data ţinerii ambelor licitaţii exemplarul original al autorizaţiei de funcţionare s-
a aflat la Ministerul Sănătăţii, fiind depus de SC [...] SRL în cadrul procedurii prevăzute de art. 12 
alin.4 din Ordinul nr.962/2009 privind relocarea activităţii farmaciei la altă locaţie, astfel că, 
transferul dreptului de proprietate asupra drepturilor conferite de autorizaţia în litigiu, se putea 
realiza în lipsa exemplarului original al acesteia, sens în care, arată că, în prezent, acesta   se află în 
posesia actualului adjudecatar, SC [...] SRL. 
 Din oficiu, instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, 
pentru ca, prin Sentinţa civilă nr. 2001/25.06.2013, să fi dispus admiterea acţiunii, în parte, cu 
consecinţa anulării licitaţiei din 03.08.2011 organizată de [...] în calitate de  administrator judiciar al 
debitoarei SC [...] SRL, obligând SC [...] SRL prin administrator judiciar [...] să restituie reclamantei 
garanţia de participare la licitaţie în cuantum de 17.024 lei, respingând cererea privind obligarea 
pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, admiţând excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, 
cu consecinţa respingerii cererii reconvenţionale ca inadmisibilă, pentru următoarele considerente, în 
esenţă: 
 La data ţinerii licitaţiei exemplarul original al autorizaţiei de funcţionare se afla la 
Ministerul Sănătăţii, fiind depus de SC [...] SRL în cadrul procedurii prevăzute de art. 12 alin.4 din 
Ordinul nr.962/2009, privind relocarea activităţii farmaciei la o altă locaţie, această în condiţiile în 
care, cererea de relocare fusese formulată de reprezentantul legal al SC [...] SRL şi înregistrată  sub 
nr. 8893/8.02.2011, iar la dosarul cauzei nu există relaţii cu privire la modul de soluţionare a acestei 
cereri/stadiul verificărilor etc…, din care să rezulte împrejurarea că la data de 03.08.2011 autorizaţia 
de funcţionare era valabilă/confirmată. 

Totodată, arată instanţa de fond că din  corespondenţa purtată de reclamantă cu Ministerul 
Sănătăţii rezultă că nu s-au făcut solicitări sau înştiinţări referitoare la organizarea unei licitaţii,  de 
obţinere a autorizaţiei de către deţinătorul legal  şi de confirmare a acesteia, reclamanta făcând 
dovada demersurilor efectuate către administratorul judiciar, pentru clarificarea acestui aspect, în 
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intervalul celor 7 zile de la  adjudecare (în care trebuia efectuată plata preţului) şi a  refuzului de 
colaborare din partea intimatului. 
 Având în vedere aceste considerente, întrucât valorificarea bunului incorporal constând în 
drepturile conferite de autorizaţia de funcţionare pentru farmacie comunitara cu nr. 
6193/EN2870/EN2547 din 24/17.10.2005, emisa de Ministerul Sănătăţii şi a cererii de 
preschimbare a autorizaţiei de funcţionare nr. 1015/21887/1992 aprobată prin nota MC nr. 
9211/25.07.2005 deţinute de debitoarea SC [...] SRL este strict legată de valabilitatea titlului, iar la 
data organizării primei licitaţii administratorul judiciar nu a făcut dovada demersurilor efectuate 
pentru confirmarea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare în litigiu, judecătorul sindic a reţinut că, 
în mod justificat, adjudecatarul a refuzat plata preţului şi a dispus admiterea acţiunii, cu consecinţa 
anulării licitaţiei din data de 03.08.2011. 
 Ca efect al constatării nevalabilităţii procedurii de licitaţie, a obligat intimatul să restituie 
reclamantei garanţia de participare la licitaţie şi verificând legalitatea sesizării privind soluţionarea 
cererii reconvenţionale, din perspectiva art.119 Cod Procedură Civilă şi art.7205 Cod Procedură 
Civilă, cu referire la art. 149 din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic a invocat, din oficiu, excepţia 
inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, motivat de faptul că, intimatul încearcă  să-şi valorifice o 
serie de pretenţii prin apelarea la dispoziţii legale ce nu sunt incidente în cauză. 

 Astfel, se reţine că legea insolvenţei nu conţine dispoziţii speciale privind cererile 
reconvenţionale, dar la art. 149 prevede că „dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura 
compatibilităţilor, cu cele ale Codului de procedură civilă, Codului civil, Codului comercial român 
şi ale Legii nr. 637/2002”. 

În aceste condiţii, arată instanţa de fond că, potrivit art.119 Cod Procedură Civilă, „Dacă 
pârâtul are pretenţii în legătură cu cererea reclamantului, el poate să facă cerere 
reconvenţională.”, iar potrivit art.7205 Cod Procedură Civilă: ,,Dacă pârâtul are pretenţii împotriva 
reclamantului derivate din acelaşi raport juridic, el poate face cerere reconvenţională”, ori Legea 
nr.85/2006 - care instituie o procedură specială, colectivă pentru acoperirea pasivului debitorului în 
insolvenţă - reglementează expres posibilitatea persoanelor interesate de a participa la procedură, în 
funcţie de etapa de parcurs. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 85/2006 administratorul judiciar, 
arată instanţa de fond a fi îndreptăţit să introducă acţiuni pentru încasarea creanţelor debitoarei, 
anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor (…), să menţină şi să denunţe, 
contracte încheiate de debitoare în scopul maximizării averii acesteia etc… 
 Totodată, reţine instanţa de fond că, prin acţiunea principală reclamanta a urmărit 
sancţionarea unei măsuri adoptate de administratorul judiciar privit ca participant la procedură, ca 
persoană prevăzută/desemnată  de lege să-şi exercite anumite atribuţii în numele şi pe seama 
debitoarei în insolvenţă, iar prin admiterea cererii reconvenţionale se urmăreşte mărirea 
patrimoniului debitoarei SC [...] SRL, cu suma de 82.139,60 lei, reprezentând diferenţa dintre preţul 
oferit de adjudecatarul SC [...] SRL în cadrul licitaţiei din data de 03.08.2011 (62.000 euro) şi preţul obţinut la 
reluarea licitaţiei din data de 23.08.2011 (40.000 euro)  organizată ca urmare a nedepunerii preţului de către 
adjudecatarul iniţial, acest aspect contravenind dispoziţiilor art. 119 Cod Procedură Civilă. 
 Din aceeaşi perspectivă, întrucât administratorul judiciar  nu este  parte în proces şi cererea 
reclamantei de obligare la plata cheltuielilor de judecată, a fost respinsă ca nefondată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs SC [...] SRL susţinând că reclamanta nu şi-a 
îndeplinit obligaţia de a proceda la achitarea preţului în termen de 7 zile de la data ţinerii licitaţiei, 
motiv pentru care a fost organizată o nouă licitaţie la 23.08.2011, bunul fiind adjudecat de SC [...] 
SRL, adjudecatar care şi-a îndeplinit obligaţia. 

Reclamantei i s-a comunicat în legătură cu cererea sa de a-i fi pusă la dispoziţie autorizaţia 
de funcţionare în original până la expirarea termenului de achitare a preţului, motivul imposibilităţii 
prezentării actului. 
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Bunul incorporal constând în drepturile conferite de autorizaţia de funcţionare a existat în 
patrimoniul SC [...] SRL, atât la data ţinerii licitaţiei din 03.08.2011, cât şi ulterior, până la data 
înstrăinării către SC [...] SRL, în consecinţă neexistând nici o justificare legală pentru îndeplinirea 
de către adjudecatar a obligaţiei de plată a preţului. 

În mod greşit instanţa de fond a respins cererea reconvenţională, întrucât pretenţiile societăţii 
debitoare, izvorâte din raportul juridic dedus judecăţii, se încadrează în atribuţiile stipulate de 
legiuitor în conţinutul Legii nr.85/2006 pentru administratorul/lichidatorul judiciar. 

Prin Decizia civilă nr. 855/16.09.2013, Curtea de Apel Constanţa respinge recursul, ca 
nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Intimata reclamantă SC [...] SRL, anterior expirării termenului de 7 zile pentru achitarea 
preţului autorizaţiei de funcţionare, a solicitat prezentarea originalului acesteia, recurenta 
comunicându-i faptul că, acest lucru nu este posibil, întrucât autorizaţia de funcţionare se află la 
Ministerul Sănătăţii ca urmare a formulării unei cereri de relocare (8893/8.11.2011). 

În această situaţie, arată instanţa de control că, reclamanta nu a achitat preţul, motivat de 
faptul că, la acel moment nu se poate stabili valabilitatea autorizaţiei de funcţionare şi, mai mult 
decât atât, reclamanta a solicitat informaţii de la Ministerul Sănătăţii, care i-a comunicat că 
„originalul autorizaţiei se regăseşte în dosarul depus pentru mutarea farmaciei la o altă locaţie” şi 
că „nu a avut o solicitare sau înştiinţare referitoare la faptul că aceasta face obiectul unei licitaţii şi 
nici o solicitare de a obţine o autorizaţie de funcţionare de către SC [...] SRL ca deţinător legal”. 

În atare situaţie, reţine Curtea a rezulta că la 03.08.2011, când s-a organizat licitaţia pentru 
vânzarea autorizaţiei de funcţionare pentru farmacia comunitară, recurenta nu deţinea autorizaţia de 
funcţionare în conformitate cu art. 8 din Ordinul nr.962/2009, aceasta fiind depusă pentru realocare 
spaţiu (din 08.02.2011), cerere neanalizată până la data licitaţiei, astfel că, nu se poate considera că, 
la acea dată era confirmată valabilitatea sa. 

De altfel, recurenta nu a făcut dovada valabilităţii autorizaţiei de funcţionare la data licitaţiei, 
şi nici ulterior, cu ocazia soluţionării recursului, arată instanţa de control, context în care, demersul 
adjudecatarului de a refuza plata preţului este justificat şi se impune restituirea garanţiei chiar dacă 
ulterior, recurenta a reuşit cu ocazia celei de-a doua licitaţii să obţină autorizaţia de funcţionare. 

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională, a apreciat instanţa de control că aceasta a fost 
soluţionată corect deoarece Legea nr. 85/2006 nu conţine dispoziţii speciale privind cererile 
reconvenţionale, dar la art. 149 prevede că „dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura 
compatibilităţilor, cu cele ale Codului de procedură civilă, Codului civil, Codului comercial român 
şi ale Legii nr. 637/2002”. 

În raport cu dispoziţiile art.119 cu referire la art.7205 Cod Procedură Civilă şi având în 
vedere dispoziţiile Legii nr.85/2006, care instituie o procedură specială, colectivă pentru acoperirea 
pasivului debitorului în insolvenţă, reglementând expres posibilitatea persoanelor interesate de a 
participa la procedură, în funcţie de etapa de parcurs, se reţine că, în mod legal şi temeinic, 
judecătorul sindic a apreciat că, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 85/2006 
administratorul judiciar e îndreptăţit să introducă acţiuni pentru încasarea creanţelor debitoarei, 
anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor (…) să menţină şi să denunţe 
contracte încheiate de debitoare în scopul maximizării averii acesteia etc. 

Deoarece, prin acţiunea principală societatea reclamanta a urmărit sancţionarea unei măsuri 
adoptate de administratorul judiciar privit ca participant la procedură, ca persoană 
prevăzută/desemnată de lege să-şi exercite anumite atribuţii în numele şi pe seama debitoarei în 
insolvenţă, iar prin admiterea cererii reconvenţionale se urmăreşte mărirea patrimoniului debitoarei 
SC [...] SRL cu suma de 82.139,60 lei, reprezentând diferenţa dintre  preţul oferit de adjudecatarul 
SC [...] SRL în cadrul licitaţiei din data de 03.08.2011 (62.000 euro) şi preţul obţinut la reluarea 
licitaţiei din data de 23.08.2011 (40.000 euro) organizată ca urmare a nedepunerii preţului de către 
adjudecatarul iniţial, reţine instanţa de control că, în mod corect instanţa de fond a statuat că, acest 
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aspect contravine dispoziţiilor art. 119 Cod Procedură Civilă şi în baza art. 312 Cod procedură civilă 
a dispus respingerea recursului ca nefondat.  

Acesta este contextul în care recurenta pârâtă SC [...] SRL prin lichidator judiciar [...] 
deduce judecăţii prezenta contestaţie în anulare, Curtea reţinând: 

Conform petitului contestaţiei în anulare, temeiul de drept invocat ca fiind aplicabil în cauză 
este cel prevăzut de art.318 Cod pr.civilă, potrivit căruia „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 din 
motivele de modificare sau casare”. 

În raport cu conţinutul textului de lege sus citat, şi având în vedere că 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 prevăzute de lege, să îşi desfiinţeze propria hotărâre şi să 
procedeze la o nouă judecată, se constată că, în speţă, nu sunt întrunite condiţiile imperative 
prevăzute de lege pentru admisibilitatea contestaţiei în anulare specială prevăzută de art.318 Cod 
pr.civilă. 

Astfel, reţine Curtea că primul motiv prevăzut de art.318 Cod pr.civilă îl reprezintă 
„dezlegarea dată recursului este rezultatul unei greşeli materiale”, legiuitorul având în vedere 
numai erorile 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 importante sau a unor date materiale care determină soluţia pronunţată, textul vizând greşeli 
de fapt, involuntare, iar nu greşeli de judecată, respectiv de apreciere a probelor sau de 
interpretare a unor dispoziţiile legale, sau de rezolvare a unui incident procedural. 

În atare situaţie, apreciază Curtea că primul motiv al contestaţiei în anulare specială nu este 
aplicabil în speţă, deoarece motivele invocate de contestatoare nu fac parte din categoria „greşelilor 
materiale” avute în vedere de legiuitor, pentru că, ele nu se pot aprecia decât în raport cu situaţia 
existentă în dosar la data pronunţării hotărârii ce se atacă, ori, în dosar, la acea dată, situaţia de fapt 
era cea reţinută de instanţa de control, în sensul că, la data de 03.08.2011, când s-a organizat licitaţia 
pentru vânzarea autorizaţiei de funcţionare pentru farmacia comunitară, recurenta contestatoare nu 
deţinea autorizaţia de funcţionare, în conformitate cu art. 8 din Ordinul nr.962/2009, aceasta fiind 
depusă pentru realocarea spaţiului (din 08.02.2011), cerere neanalizată până la data licitaţiei, astfel 
că, nu se poate considera că, la acea dată, era confirmată valabilitatea sa. 

Cel de-al doilea motiv al contestaţiei în anulare specială prevăzut de art.318 Cod 
pr.civilă priveşte „omisiunea cercetării unui motiv de casare”, ori, reţine Curtea că, acest motiv 
de contestaţie poate fi invocat numai dacă recursul a fost respins sau admis numai în parte, iar nu 
argumentele de fapt sau de drept indicate, care, oricât de larg ar fi dezvoltate, sunt 
întotdeauna subsumate motivului de casare pe care îl sprijină. 

 Cu alte cuvinte, reţine Curtea că instanţa de recurs a fost în drept să grupeze argumentele 
folosite de recurent în dezvoltarea motivelor de casare, pentru a răspunde printr-un considerent 
comun, fiind suficient ca instanţa de recurs să arate considerentele pentru care a găsit că motivul de 
casare este neîntemeiat, chiar dacă nu a răspuns la toate argumentele recurentului. 

Aşa fiind, apreciază Curtea că susţinerile contestatoarei, potrivit cărora „au fost interpretate 
eronat menţiunile înscrise pe autorizaţia de funcţionare nr. 6193/JU3665/08.12.2011 ” şi, astfel, 
greşit instanţa de recurs ar fi reţinut că S.C. [...] S.R.L, prin lichidator judiciar, „ar fi reuşit cu ocazia 
celei de-a doua licitaţii, din data de 23.08.2013, să obţină autorizaţia de funcţionare”, apreciindu-se 
că „S.C. [...] S.RL. a refuzat la data de 09.08.2011 achitarea preţului pe motivul lipsei de 
valabilitate a autorizaţiei”, sunt nefondate, urmând a fi respinse, pentru că, aşa după cum s-a reţinut, 
„recurenta nu a făcut dovada valabilităţii autorizaţiei de funcţionare la data licitaţiei, şi nici 
ulterior, cu ocazia soluţionării recursului”, context în care, legal şi temeinic s-a apreciat că, 
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„demersul adjudecatarului de a refuza plata preţului este justificat impunându-se restituirea 
garanţiei, chiar dacă ulterior recurenta a reuşit cu ocazia celei de-a doua licitaţii, să obţină 
autorizaţia de funcţionare”. 

În acelaşi sens, reţine Curtea că susmenţionatul motiv al contestaţiei în anulare nu este 
admisibil nici din perspectiva modului în care s-a dat dezlegare cererii reconvenţionale formulate de 
contestatoarea recurentă, atât timp cât instanţa învestită cu soluţionarea recursului a arătat că: 

Legea nr. 85/2006 nu conţine dispoziţii speciale privind cererile reconvenţionale, dar în 
art. 149 prevede că „dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura compatibilităţilor, cu cele 
ale Codului de procedură civilă, Codului civil, Codului comercial român şi ale Legii nr. 637/2002”, 
astfel că, în raport cu dispoziţiile art.119 cu referire la art.7205 Cod Procedură Civilă şi având în 
vedere dispoziţiile Legii nr.85/2006, care instituie o procedură specială, colectivă pentru acoperirea 
pasivului debitorului în insolvenţă, reglementând expres posibilitatea persoanelor interesate de a 
participa la procedură, în funcţie de etapa de parcurs, în mod legal şi temeinic judecătorul sindic a 
apreciat că, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 85/2006 administratorul 
judiciar e îndreptăţit să introducă acţiuni pentru încasarea creanţelor debitoarei, anularea actelor 
frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor (…) să menţină şi să denunţe contracte 
încheiate de debitoare în scopul maximizării averii acesteia etc. 

În raport cu textele de lege sus indicate, reţine Curtea că aceeaşi instanţă, învestită cu 
soluţionarea recursului, a apreciat în mod legal că, deoarece, prin acţiunea principală societatea 
reclamanta a urmărit sancţionarea unei măsuri adoptate de administratorul judiciar privit ca 
participant la procedură, ca persoană prevăzută/desemnată de lege să-şi exercite anumite atribuţii în 
numele şi pe seama debitoarei în insolvenţă, iar prin admiterea cererii reconvenţionale se 
urmăreşte mărirea patrimoniului debitoarei SC [...] SRL cu suma de 82.139,60 lei, reprezentând 
diferenţa dintre preţul oferit de adjudecatarul SC [...] SRL în cadrul licitaţiei din data de 03.08.2011 (62.000 
euro) şi preţul obţinut la reluarea licitaţiei din data de 23.08.2011 (40.000 euro) organizată ca urmare a nedepunerii 
preţului de către adjudecatarul iniţial, în mod corect instanţa de fond statuând că acest aspect contravine 
dispoziţiilor art. 119 Cod Procedură Civilă şi în baza art. 312 Cod procedură civilă a dispus 
respingerea recursului ca nefondat.  

Concluzionând, apreciază Curtea că, în speţă, nu sunt întrunite condiţiile de admisibilitate 
ale căii extraordinare de atac – contestaţia în anulare specială, şi, pentru toate considerentele sus 
expuse, văzând şi dispoziţiile art.318 Cod pr.civilă, contestaţia în anulare va fi respinsă, ca 
nefondată, sub toate aspectele. 
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DDRREEPPTT  CCOONNTTEENNCCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV  

  ŞŞII  FFIISSCCAALL 

 

1. Funcţionari publici. Anulare act administrativ. Plata unor sume de bani 
reprezentând drepturi speciale pentru refacerea capacităţii de muncă şi securităţii muncii 
aferente anului 2009. 
 

Art. 1, alin. 1, art. 12 alin. 1 din Legea nr. 130/1996 

Legea nr. 330/2009 

Art. 1, alin. 2, din Legea nr. 284/2010 

 
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 pare şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate sau 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. 

Potrivit 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 al 
drepturile ale căror acordare şi cuantum cuprinse şi în art. 3 alin. 2 din contractul colectiv de muncă unic la 
nivel naţional pentru anii 2007-2010. 

Art. 12 alin. 1 din Legea nr. 130/1996 trebuie coroborat cu Legea nr. 330/2009, astfel că după data 
de 01.01.2010 nu se pot negocia prin contractele colective de muncă clauze care să prevadă plata unor 
drepturi salariale care exced drepturilor salariale stabilite prin legea specială. 

De asemenea, începând cu 01.01.2011 a intrat în vigoare Legea nr. 284/2010 care stabileşte la art. 
1, alin. 2, că “Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului 
prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege”. 

 
Decizia civilă nr.23/CA/14.01.2013 

                           Dosar nr. 6061/118/2011 
 

Prin cererea precizată la 15.04.2011 reclamanta Comuna C. a chemat în judecată Curtea 
de Conturi a României şi Camera de Conturi Constanţa pentru anularea Deciziei 50/2010, 
încheierea VI/92/2011, suspendarea Deciziei 50/2010. 

În fapt, între Sindicatul Salariaţilor din Administraţia Publică Locală şi Primăria Comunei 
C. a fost încheiat Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la DMPS Constanţa sub nr. 35553/2008 
şi care a fost aprobat prin HCL nr. 177/2008 prin care s-a stabilit acordarea unor drepturi speciale. 

Pârâtele au dat o interpretare greşită art. 12 alin. 1 din Legea nr. 130/1996, lipsind de 
conţinut dreptul la negociere al părţilor din contractul sindical şi lăsând neobservat principiul că 
„ceea ce nu este interzis de lege este permis”. 

Interpretând dispoziţiile art. 12 alin. 1 din Legea nr. 130/1996, reclamanta arată că prin 
Contractul Colectiv de Muncă şi Acordul Colectiv de Muncă pot fi negociate clauze referitoare la 
drepturile a căror acordare şi al căror cuantum nu sunt stabilite prin dispoziţii legale. 

Dacă Primarul s-ar conforma dispoziţiilor pârâtelor şi ar proceda la emiterea unor decizii 
de impunere faţă de angajaţi s-ar încălca art. 270 alin. 1 din Codul muncii. 

Prin sentinţa civilă nr. 1025/2011 Tribunalul Constanţa a admis excepţia necompetenţei 
materiale şi a declinat cauza la Curtea de Apel Constanţa care prin sentinţa civilă nr. 305/2011 a 
admis excepţia de necompetenţă materială şi a declinat cauza la Tribunalul Constanţa. 
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionând conflictul negativ de competenţă a stabilit 
prin decizia civilă nr. 6073/2011 competenţa materială în favoarea Tribunalului Constanţa unde 
cauza s-a înregistrat la 10.02.2012. 

Se reţine că la Curtea de Apel Constanţa pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea acţiunii. 

Prin sentinţa civilă nr. 2272/CA/2012, Tribunalul  Constanţa a admis în parte acţiunea, 
în sensul că a dispus suspendarea executării Deciziei nr. 50/2010 cu privire la pct. 1-7 până la 
soluţionarea irevocabilă a prezentei cauze, a anulat  în parte încheierea VI/92/2011 respectiv decizia 
nr. 50/2010 cu privire la pct.1-7 şi a respins cererea de suspendare a executării pct.8 din Decizia nr. 
50/2010 cu privire la reînregistrarea şi nevirarea la bugetele publice a contribuţiilor aferente 
tichetelor cadou acordate în anul 2009. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Cu ocazia efectuării auditului financiar al contului de execuţie bugetară pe anul 2009 la 

Primăria Comunei C., Camera de Conturi Constanţa a constatat că, în cursul anului 2009, entitatea 
auditată a acordat salariaţilor săi o serie de drepturi salariale prevăzute in contractul colectiv de 
munca, respectiv drepturi băneşti reprezentând sporul de confidenţialitate, spor de stabilitate, spor 
pentru condiţii de risc, de contagiune şi suprasolicitare neuropsihică, spor de reprezentare, spor de 
mobilitate, drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă, prime concediu. 

Totodată s-a stabilit că s-au plătit tichete cadou pentru salariaţi pentru care nu s-au 
înregistrat şi virat la bugetele locale publice contribuţiile aferente. 

Împotriva acestei decizii, entitatea auditată a formulat contestaţie in condiţiile art. 92 din 
Regulamentul privind organizarea si desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, 
contestaţie ce a fost respinsa de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor Curţii de Conturi a 
României prin încheierea nr. VI/92/2011 pentru argumentele de fapt si drept invocate şi prin 
întâmpinarea formulată in prezenta cauză. 

În ceea ce priveşte punctele 1-7 din decizia nr. 50/2010 privind acordarea angajaţilor a 
sumelor reprezentând sporul de confidenţialitate, spor de stabilitate, spor pentru condiţii de risc, de 
contagiune şi suprasolicitare neuropsihică, spor reprezentare, spor mobilitate, drepturi speciale, 
prime de concediu se impune a se observa faptul că au fost acordate în temeiul acordului  colectiv 
de munca înregistrat la DMSSF Constanta sub nr. 35553/2008 şi aprobat prin HCLM nr. 177/2008 
încheiat între Primăria C. şi Sindicatul  Salariaţilor din Administraţia Publică Locală. 

Prin semnarea acordului/contractului colectiv de muncă de către ambele părţi au fost 
însuşite şi prevederile prin care s-au prevăzut acordarea acestor drepturi, ca urmare fiind achitate 
persoanelor îndreptăţite. 

Mai mult, din probatoriul administrat in cauză nu a rezultat că acordul/contractul colectiv 
in discuţie a fost contestat sau anulat de o instanţa de judecata, acesta, conform art. 969 C.civ. 
producându-şi efectele. 

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 pare şi salariaţi, reprezentaţi 
prin sindicate sau 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. 

Potrivit 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 
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clauze referitoare al drepturile ale căror acordare şi cuantum 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 clauzele referitoare la drepturile a căror 
acordare şi al căror cuantum nu sunt stabilite prin dispoziţii legale. 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 care se completează cu 
Legea nr. 188/195 ce 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. În acest sens a fost încheiată Convenţia OIM nr. 131/1970 şi reglementat art. 238, alin.3 
din Codul muncii care permite ca prin contractele colective de munca sa se prevadă drepturi cu un 
caracter superior celor prevăzute de normele legale. 

Nu trebuie omise, în acest context, nici dispoziţiile Convenţiei O.I.M 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 poate purta asupra fixării condiţiilor de 
muncă şi angajări 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 ari.30 alin. 1 din Legea n. 130/1996, iar obligativitatea executării 
contratului 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 avansat prin contractul colectiv de muncă. 

Potrivit art. 8 din Legea nr. 130/1996, clauzele din contractele colective se stabilesc in 
limitele si in condiţiile prevăzute de lege, iar clauzele negociate cu încălcarea dispoziţiilor legale 
sunt lovite de nulitate absoluta, conform art. 24, alin. 1, nulitate care se constata de instanţa 
competenta, la cererea pârtii interesate, conform art. 24, alin.2 din legea nr. 130/1996. Art. 27 
reglementează ca la momentul înregistrării, direcţia teritorială de muncă exercită controlul de 
legalitate şi dacă constată negocierea unor clauze cu încălcarea art. 8 are obligaţia de a lua măsuri 
de intrare în legalitate, de a se înlătura din contract clauzele contrare legii.  

Instanţa constată că actele administrative emise de către autoritatea publică pârâtă prin 
care au constatat că angajarea cheltuielilor bugetare de către reclamantă sunt parţial nelegale, în 
limitele contestării acestora, angajarea acestor cheltuieli având bază legală, respectiv contractul 
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colectiv de munca. Motivele de drept reţinute de Curtea de Conturi în rapoartele de audit nu sunt 
suficiente pentru înlăturarea unor acte juridice, declararea nulităţii fiind atributul exclusiv al 
instanţei de judecata si nu al unei autorităţi publice, indiferent de atribuţiile legale ale acesteia. 
Organele de auditare nu pot declara, in mod unilateral ca nelegale, acte juridice încheiate de terţe 
persoane, încălcându-se în acest fel principiul securităţii raporturilor juridice. 

Cu privire la neimpozitarea şi nevirarea la bugetele publice a contribuţiilor aferente 
tichetelor cadou acordate în anul 2009, instanţa va respinge cererea pentru următoarele 
aspecte: 

Instanţa apreciază că, în raport de art. 55 Cod fiscal, aceste sume sunt asimilate veniturilor 
din salarii supuse impozitării. 

Se reţine că art. 12 alin. 2 din Legea nr. 193/2006 a fost abrogat prin art. VI pct. 8 din 
Legea nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007, astfel tichetele acordate angajaţilor devin generatoare 
de obligaţii fiscale la bugetul general consolidat. 

Prin urmare conform dispoziţiilor legale reclamanta trebuia să calculeze şi să vireze 
contribuţiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate atât de angajator cât şi de salariaţi 
precum şi fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator. 

În ceea ce priveşte cererea de suspendare se reţine că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute 
de art. 14 al Legii nr.554/2004. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs Curtea de Conturi a României pentru Curtea 
de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a Judeţului Constanţa, pentru următoarele 
motive: 
 - sentinţa a fost pronunţată cu aplicarea greşită a disp. art. 14-15 din Legea 554/2004; 
 - actele contestate au fost emise în conformitate cu prevederile legale, iar obligaţia de 
stabilire a  întinderii prejudiciului revine entităţii verificate. Primarul era cel care putea aprecia dacă 
se impune anularea sau nu a clauzelor contractului de muncă; 
 - cu privire la eventuala obligare a Curţii de Conturi la plata cheltuielilor de judecată solicită 
respingerea cererii sau cel puţin cenzurarea lor. 

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate în raport cu criticile aduse, se 
constată că recursul este nefondat din următoarele considerente: 
 Potrivit art. 15 în referire la 14 din Legea 554/2004, suspendarea executării actului 
administrativ se poate dispune în cazuri justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după 
sesizarea în condiţiile art. 7 autorităţile publice care a emis actul sau o autoritate ierarhic superioară. 
 În speţă, aşa cum corect a reţinut şi instanţa de fond cele două condiţii impuse de disp.legale 
sus menţionate sunt îndeplinite. 
 În ceea ce priveşte cazul bine justificat art.2 din Legea 554/2004 îl defineşte ca fiind 
împrejurările legate de starea de fapt şi de drept de natură să creeze o serioasă îndoială asupra 
legalităţii actului administrativ. 
 Drepturile şi sporurile enumerate în cuprinsul deciziei Curţii de Conturi se regăsesc în 
Contractul Colectiv de Muncă pentru care nu s-a făcut dovada că au fost desfiinţate prin hotărâre 
judecătorească sau prin acordul părţilor, situaţie care creează o serioasă îndoială asupra legalităţii 
actelor administrative contestate. 
 Cu privire la cea de-a doua condiţie, prevenirea unei „pagube iminente” – se reţine că şi 
aceasta este îndeplinită, întrucât prin executarea măsurilor dispuse la pct.1-7 din actele 
administrative contestate se poate cauza perturbarea gravă a funcţionării unui serviciu public 
administrativ. 
 În legătură cu motivele de recurs care vizează anularea punctelor 1-7 din actele 
administrative contestate instanţa reţine următoarele: 
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 Reclamanţii solicită anularea actelor emise de către Curtea de Conturi – Camera de Conturi 
Constanţa prin care se impune luarea măsurilor în vederea recuperării unor sume întrucât apreciază 
că sumele au fost încasate în temeiul contractului colectiv de muncă valabil în această perioadă, 
respectiv Acordul/Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la D.M.P.S. sub nr. 35553/30.10.2008, 
fiind aprobat prin HCL 177/30.10.2008. 
 Potrivit art. 1 alin. 1 din legea nr. 130/1996 „Contractul 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 alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de 
muncă”. 

Art. 8 din Legea nr. 130/1996: ”(1) Clauzele contractelor colective de muncă pot fi stabilite 
numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 
    (2) 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. 
    (3) Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel 
inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă. 
    (4) La încheierea contractului colectiv de muncă, prevederile legale referitoare la drepturile 
salariaţilor au un caracter minimal. 

Conform art. 12 alin. 1 din lege “Contracte 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”. 

Art. 24 prevede următoarele: ”Clauzele cuprinse în contractele colective de muncă negociate 
cu încălcarea prevederilor art. 8 sunt lovite de nulitate. 
    (2) Nulitatea clauzelor contractuale se constată de către instanţa judecătorească competentă, la 
cererea părţii interesate. 
    (3) În cazul constatării nulităţii unor clauze de către instanţa judecătorească, partea interesată 
poate cere renegocierea drepturilor respective. 
    (4) Până la renegocierea drepturilor, cauzele a căror nulitate a fost constatată sunt înlocuite cu 
prevederile mai favorabile cuprinse în lege sau în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel 
superior, după caz”. 

Art. 26 alin. 1:” (1) Contractele colective de muncă nu vor fi înregistrate, dacă: 
    a) sunt încheiate cu încălcarea prevederilor art. 13; 
    b) părţile nu fac dovada îndeplinirii cerinţelor de reprezentativitate; 
    c) nu sunt semnate de toţi reprezentanţii părţilor la negociere”. 

Relevant este şi art. 27 din Legea nr. 130/1996, potrivit cu care: “(1) 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. 
    (2) În cazul în care se constată că în contractele colective de muncă există asemenea clauze, 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, direcţia generală teritorială de muncă şi 
protecţie socială are obligaţia să sesizeze acest fapt părţilor contractante”. 

În speţă ne aflăm în prezenţa unui contract colectiv de muncă – acord colectiv de muncă – 
negociat între Primăria C. şi Sindicatul Salariaţilor din Administraţia Publică Locală  şi semnate de 
către aceste părţi. 

 Legea nr. 330/2009 stabileşte expres sporurile de care pot beneficia funcţionarii publici, 
precum şi celelalte drepturi salariale începând cu 01.01.2010. 

Art. 12 alin. 1 din Legea nr. 130/1996 trebuie coroborat cu Legea nr. 330/2009, astfel că 
după data de 01.01.2010 nu se pot negocia prin contractele colective de muncă clauze care să 
prevadă plata unor drepturi salariale care exced drepturilor salariale stabilite prin legea specială. 
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De asemenea, începând cu 01.01.2011 a intrat în vigoare Legea nr. 284/2010 care stabileşte 
la art. 1, alin. 2, că “Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale 
personalului prevăzut la alin. (1) (din care fac parte şi reclamanţii) sunt şi rămân în mod exclusiv 
cele prevăzute în prezenta lege”. 

Instanţa sesizată poate să analizeze valabilitatea clauzelor în temeiul cărora sumele au fost 
acordate, respectiv valabilitatea acordului colectiv de muncă pentru anul de referinţă, putând să 
analizeze conformitatea clauzelor cu legislaţia în vigoare. 

Întrucât controlul a avut ca obiect plata unor sume reprezentând drepturi speciale pentru 
refacerea capacităţii de muncă şi securităţii muncii aferente anului 2009, deci anterior legilor se 
salarizare mai sus amintite, instanţa apreciază că în temeiul textelor legale precizate părţile puteau 
negocia clauze cu privire la drepturi salariale care exced prevederilor legale.  

Ca atare, având în vedere considerentele sus expuse, în baza art. 312 Cod procedură civilă, se 
va respinge recursul ca nefondat. 

Întrucât intimata reclamantă nu a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată, instanţa nu va 
mai analiza solicitarea recurentei în legătură cu acest aspect.  
 

2. Anularea notificării cererii de finanţare. Acordarea avizului favorabil în vederea 
continuării procedurilor de finanţare. Necompetenţă materială. 
 

Pct. 3 al art. 304 Cod procedură civilă 
Ghidul solicitantului 

Art. 2 alin. 2 lit b) din HG nr. 224/2008 
Art. 10 din Legea nr. 554/2004 

 
Deşi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este Autoritate de Management şi procedura se 

desfăşoară prin APDRP, Oficiile judeţene ale acesteia  sunt abilitate să întreprindă toate măsurile necesare, 
să verifice cererile formulate şi să le declare conforme (după verificarea cererii), eligibile (în urma 
verificării documentaţiei depuse) şi să informeze solicitantul despre admiterea cererii sale. APDRP – nivel 
central nu face decât verificări prin sondaj, ceea ce nu s-a întâmplat în speţă. În speţă au fost efectuate 
verificări la solicitarea Ministerului care a fost ulterior informat de rezultatul verificărilor. Verificările nu l-
au vizat pe reclamant, ci modalitatea de aplicare a unui criteriu de selecţie la nivel naţional, rezultatul fiind 
publicat pe site-ul instituţiei. Soluţia a fost dată ca urmare a celor constatate, de către instituţiile locale; 
acordarea punctajului către reclamant s-a făcut de către APDRP – CR 2 Sud Est Constanţa. Prin urmare, 
toate actele producătoare de efecte juridice sunt emise de către APDRP – CR 2 Sud Est Constanţa. 

În concluzie, nu nedepunerea de către reclamant a documentelor solicitate a atras reanalizarea 
cererii sale, ci aplicarea neunitară la nivel local a Ghidului cu privire la documentele care trebuie depuse 
pentru a se dovedi  modalitatea de punctare a criteriului de selecţie 4 – Măsura 112 în ceea ce priveşte 
apartenenţa la o formă asociativă constituită conform Legii nr. 566/2004. Astfel, în timp ce unele Oficii 
judeţene acceptau o simplă adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor, altele solicitau chiar 
actele prin care a avut loc includerea solicitantului  într-o formă asociativă constituită conform Legii nr. 
566/2004. 

Ghidul şi legislaţia în materie nu permit o anulare a soluţiei de selectare a proiectului şi includerea 
acestuia într-o nouă procedură de selecţie. 

Art. 2 alin. 2 lit b) din HG nr. 224/2008 defineşte Ghidul solicitantului astfel : “reprezintă o detaliere 
tehnică şi financiară a fiecărei măsuri şi cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru 
pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură de către APDRP, 
denumită în continuare APDRP; este disponibil la sediul central al APDRP, la centrele regionale ale 
APDRP şi la oficiile judeţene ale APDRP, precum şi pe site-ul APDRP şi al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR”. 
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Decizia civilă nr.26/CA/14.01.2013 
                           Dosar nr. 3071/118/2012 

 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa  sub nr.3071 

/118/2012, reclamantul N.B.M. a chemat în judecată pârâta A.P.D.R.P. - C.R.P.D.R.P. 
CONSTANTA, solicitând în contradictoriu cu aceasta:  
 - Anularea Notificării cererii de finanţare nr. 4442/14.03.2012 prin care i-a fost adus la 
cunoştinţa faptul ca proiectul său este "ELIGIBIL" si a fost punctat cu 15 puncte şi "0" puncte la 
criteriul de selecţie S4 intrucât "cererea de aderare la Cooperativa Agricola nu este vizata de 
Consiliul de Administraţie, fiind aprobata numai de preşedintele Cooperativei Agricole O.",  

 iar ca efect al acestei masuri, sa se dispună obligarea paratei la: 
- Acordarea celor 20 de puncte urmare a dovedirii apartenenţei la o forma asociativă conform 

Legii nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole;  
          - Modificarea Raportului de Evaluare care să conţină cele 20 de puncte urmare a dovedirii 
apartenenţei la o forma asociativa conform Legii nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole si 
  - Acordarea avizului favorabil in vederea continuării procedurilor de finanţare. 
 Motivează în fapt  arătând că a  depus Cererea de finanţare şi întreg dosarul in vederea 
acordării finanţării din fonduri comunitare. 

A fost aprobat si publicat Raportul de selecţie în care s-a evidenţiat punctajul obţinut pentru 
proiect in urma îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate. 

A fost notificat prin adresa nr. 1952 din data de 06.02.212 cu privire la selectarea Cererii de 
finanţare si semnarea Contractului de finanţare, fiind invitat ca in termen de 15 zile lucrătoare să se 
prezinte la sediul Centrului Regional de care aparţine pentru semnarea Contractului de finanţare.      

Cererea de aderare prezentata este semnata de preşedintele Consiliului de Administraţie, dar 
înscrierea sa in Cooperativă este efectivă si reală deoarece pe declaraţia expresă de acceptare a 
actelor constitutive si Statutului Cooperativei este semnătura întregului Consiliu de Administraţie iar 
primirea sa in calitate de membru in Cooperativa Agricola a avut loc ca urmare a Hotărârii Adunării 
Generale a Cooperativei Agricole "O.".  

În drept îşi întemeiază cererea pe prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale nr. 28/2011 privind constituirea Comitetului de selecţie si a Comisiei de 
Contestaţii pentru proiectele aferente masurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-
2013, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al acestora (Ordinul nr. 
28/2011), Ghidul participantului (pct.12), Regulamentul CE nr. 1698/2005 si 1974/2006. 

În cauză a formulat întâmpinare A.P.D.R.P.  
        Invocă :  

- excepţia  necompetenţei materiale a Tribunalului Constanţa, motivată de împrejurarea că 
rapoartele de evaluare/selecţie precum şi cele de soluţionare a contestaţiilor, şi de asemenea, 
Notificările emise de APDRP pentru comunicarea rezultatelor evaluării proiectelor, sunt acte 
administrative emise de o Autoritate Publică Centrală, respectiv Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, astfel că în raport de disp. art. 10 din legea nr. 554/2004 competenţa de soluţionare 
a cauzei aparţine Curţii de Apel Constanţa;  

     - excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a C.R.P.D.R.P. 2 CONSTANŢA, 

motivată de împrejurarea că A.P.D.R.P. este instituţie publică cu personalitate juridică, în 

subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care funcţionează în baza prevederilor 

O.U.G. nr. 13/22.02.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea APDRP, prin 

reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. A.P.D.R.P. are în structură 8 Centre regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, 

fără personalitate juridică, care îşi au sediul în fiecare dintre regiunile de dezvoltare constituite în 
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temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările 

ulterioare. La nivelul fiecărui judeţ funcţionează un Oficiu judeţean de plăţi pentru dezvoltare rurală 

şi pescuit, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional de plăţi pentru 

dezvoltare rurală şi pescuit, condus de un director adjunct. 

În cauza de faţă nu poate deţine calitate procesuală pasivă decât APDRP. 
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din OUG 13/2006 „Conducerea Agenţiei este 

asigurată de un director general numit prin ordin al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, care angajează şi reprezintă Agenţia în relaţiile cu persoane fizice sau juridice, precum si în 
fata instanţelor judecătoreşti." 

Pe de altă parte, finalitatea evaluării şi selectării proiectelor eligibile constă în încheierea 
contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor propuse de beneficiari. Ulterior, contractele de 
finanţare sunt încheiate între A.P.D.R.P. în calitate de Autoritate Contractantă şi beneficiari. 

Urmând acelaşi raţionament logic, chiar dacă experţii din cadrul Oficiilor Judeţene PDRP şi 
Centrelor Regionale procedează la verificarea, evaluarea, acordarea punctajelor şi completarea 
fişelor de evaluare, toate aceste operaţiuni şi toate actele emise sunt considerate a fi efectuate de 
A.P.D.R.P. 

Mai mult decât atât, având în vedere dispoziţiile legale, respectiv prevederile OUG 13/2006, 
doar A.P.D.R.P. prin Director General reprezintă şi angajează agenţia în relaţiile cu persoanele 
juridice şi fizice. 

Prin urmare, pronunţarea unei hotărâri în contradictoriu cu Oficiul Judeţean PDRP sau cu 
Centrul Regional PDRP ar fi imposibil de pus în executare, dat fiind faptul că acestea nu pot angaja 
instituţia noastră în raporturile juridice cu persoane fizice sau juridice.  

-  excepţia prematurităţii acţiunii, motivată de împrejurarea că, în cauză, contestaţia 
administrativă prealabilă formulată de reclamantă nu a fost soluţionată încă,  prezenta cauză fiind  
înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa în data de 23.03.2012, practic în aceiaşi zi în care a fost 
formulată şi plângerea prealabilă, care este încă în curs de soluţionare.  

În ceea ce priveşte fondul cauzei, preliminar, în susţinerea apărărilor sale, expune cadrul 
general care reglementează activitatea A.P.D.R.P. cât şi modul de evaluare şi selectare în vederea 
încheierii unui contract având ca obiect acordarea ajutorului financiar nerambursabil prin PNDR 
2007-2013 din FEADR. 

În cadrul Comitetului de Dezvoltare Rurală al Comisiei Europene, la data de 20 februarie 
2008, a fost aprobat Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare 
PNDR, document elaborat în baza Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005, conform căruia 
vor fi accesate sumele alocate României pentru perioada de programare 2007-2013 în cadrul 
FEADR şi aprobat, la data de 16 iulie 2008, de către Comisia Europeană prin Decizia nr. 
C(2008)3831, decizie notificată ulterior României prin adresa nr. 204671/17.07.2008. 

În conformitate cu alin. (1) al art. 14 din O.U.G. nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea A.P.D.R.P., prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare "Agenţia, precum şi organismul coordonator 
al agenţiilor de plăţi îşi vor desfăşura activitatea în baza manualelor de proceduri şi a instrucţiunilor 
de lucru acreditate, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale." 

Astfel, în vederea demarării în bune condiţii a PNDR şi a primirii proiectelor depuse spre 
cofinanţare prin FEADR, s-au întocmit procedurile de lucru ale APDRP care au fost auditate de 
Direcţia Audit Intern şi prezentate Autorităţii Competente din cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, fiind aprobate ulterior prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 
643/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea manualelor de proceduri 
elaborate în baza fluxurilor procedurale de către A.P.D.R.P. pentru proiectele de investiţii care 
beneficiază de cofinanţare din FEADR prin PNDR. 
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Venind să răspundă nevoilor imediate de dezvoltare a spaţiului rural, au fost lansate 
următoarele măsuri din cadrul PNDR: 

112 "Instalarea tinerilor fermieri". 
121 " Modernizarea exploataţiilor agricole", 
123 " Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere", 
322 " Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătăţirea moştenirii 
rurale", 
312 " Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi", 
313 " încurajarea activităţilor turistice " 
141 " Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă", 
142 " înfiinţarea grupurilor de producători", 
431 " Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală" 
125 "îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii 

şi silviculturii". 
Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari ai FEADR, instituţiile responsabile cu 

implementarea   PNDR   au întocmit Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri, inclusiv pentru 
măsura 112 "Instalarea tinerilor fermieri", ghid care constituie un suport informativ complex pentru 
întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale  FEADR. 

Măsura 112 se încadrează în Axa I - ,,Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier" 
şi are ca obiective generale: 

îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării 
tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia 
mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă. 

îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor 
acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură. 

Criteriile de selecţie au în vedere fermele de semi-subzistenţă, tinerii fermieri, membrii 
formelor asociative. în ceea ce priveşte procesarea produselor agricole sprijinul va fi acordat către 
sectoarele care au înregistrat deficit: lapte şi produse lactate, carne şi ouă; cereale şi panificaţie; 
legume, fructe şi cartofi; obţinerea şi utilizarea biocombustibililor, seminţe oleaginoase; miere de 
albine, vin. Criteriile de selecţie au în vedere sectoarele prioritare, încurajarea produselor tradiţionale, 
folosirea surselor de energie regenerabilă etc. 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii 112 are ca scop dezvoltarea exploataţiilor agricole, care 
produc în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi 
hrana animalelor. 

Toate informaţiile prezentate mai sus au fost puse la dispoziţia reclamantului  atât prin 
materialele de promovarea a PNDR, cât şi prin postarea pe site-urile APDRP şi MADR a 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. 

În speţa de faţă, reclamantul a depus în sesiunea de depunere şi evaluare a proiectelor, 
desfăşurată în perioada iulie 2011, dosarul cererii de finanţare aferent Proiectului intitulat ,,Instalarea 
tinerilor fermieri pentru prima data într-o exploataţie agricolă.  

Ulterior, după depunerea dosarului cererii de finanţare de către reclamantă, acesta a intrat în 
procedura de verificare ceea ce implică următoarele etape: verificarea conformităţii şi eligibilităţii 
cererii de finanţare, verificarea în teren a acesteia si selecţia proiectelor ce urmează a fi contractate. 

Finalizarea verificării eligibilităţii tehnice şi financiare a proiectelor se concretizează în 
completarea de către experţii din cadrul Serviciului Evaluare Selectare a „fişei de verificare a 
criteriilor de eligibilitate" şi a întocmirii ,,Listei Cererilor de finanţare eligibile, neeligibile şi retrase" 
la nivel OJPDRP/CRPDRP, precum şi a Raportului de evaluare la nivel CRPDRP 2 Constanţa. 
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În data de 07.02.2012, A.P.D.R.P. a emis formularul "Notificarea solicitantului privind 
selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare" nr. 1952, prin care s-a comunicat 
reclamantului că proiectul propus este eligibil urmând a se încheia contractul de finanţare. 

În urma reverificării cererilor de finanţare, A.P.D.R.P. a emis Notificarea nr. 
4442/14.03.2012prin care se aduce la cunoştinţă reclamantului faptul că, proiectul propus este eligibil 
fiind punctat cu 0 puncte. 

Astfel, in ceea ce priveşte măsura 112 sesiunea iulie 2011 DGDR AM-PNDR din cadrul 
M.A.D.R. a procedat la reverificarea criteriului de selecţie S4 a cererilor de finanţare depuse în cadrul 
acestei sesiuni. 

Pentru punctarea unitară a criteriului de selecţie S4 privind apartenenţa la o formă asociativă a 
solicitantului finanţării nerambursabile, DGDR AM PNDR din cadrul M.A.D.R. solicită A.P.D.R.P. 
reverificarea tuturor proiectelor depuse în cadrul măsurii 112 sesiunea iulie 2011. 

În vederea aducerii la îndeplinire a acestor solicitări, A.P.D.R.P. procedează la reverificarea 
criteriului de selecţie S4 raportat la documentaţia anexată de solicitant la cererea de finanţare. 

În urma reverificării, A.P.D.R.P. a considerat că, solicitantul nu demonstrează îndeplinirea 
criteriului de selecţie S4. 

Astfel, s-a verificat dacă există documentul care atestă că solicitantul este înregistrat în formă 
asociativă în domeniul proiectului, emis de cooperativa agricolă însoţit de documentul de înfiinţare al 
acesteia (actul constitutiv). în urma analizei s-a constatat că aceste documente erau ataşate cererii de 
finanţare depuse . Totodată, s-a verificat dacă solicitantul are statut de membru al cooperativei 
agricole în condiţiile stabilite de legea nr. 566/2004, respectiv cererea de aderare avizată de consiliul 
de administraţie si aprobată de adunarea generală şi declararea expresă a recunoaşterii actului 
constitutiv. 

În ceea ce priveşte aceste documente, în urma verificării s-a constatat că cererea de aderare a 
reclamantei la cooperativa agricolă nu era avizată de Consiliul de Administraţie ci numai de 
Preşedintele Cooperativei Agricole. 

Prin urmare, în mod evident, dispoziţiile speciale ale Legii nr. 566/2004 art. 16 sunt încălcate, 
solicitantul nedemonstrând calitatea sa de membru la Cooperativa Agricolă O. în condiţiile 
imperative prevăzute de lege. 

Pentru îndeplinirea criteriului de Selecţie S4, astfel cum este specificat în Ghidul 
Solicitantului aferent măsurii 112, pagina 12, se stabileşte că „Pentru a se acorda punctaj la acest 
criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de Finanţare documente prin care să 
demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative, cu condiţia ca 
solicitantul să facă parte dintr-o asociaţie în domeniul proiectului: 

- grupuri de producători constituit conform OG nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi 
completări de Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform HG 
nr. 1078/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005; 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr. 138/2004, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- membrii ai unei OIPA. Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, 

judeţean şi naţional. *Se va acorda punctaj numai dacă sunt ataşate documentele descrise în Cap. 
4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finanţare, punctul 12.1.”.  

Potrivit Legii nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 16 alin 2 „Calitatea de membru cooperator se dobândeşte prin semnarea actului constitutiv, 
pentru membrii fondatori, sau pe baza unei cereri de aderare şi cu declararea expresă a 
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recunoaşterii actului constitutiv, avizată de consiliul de administraţie şi aprobată de adunarea 
generală, pentru solicitanţii de după înfiinţarea cooperativei agricole.”.  

Totodată, art. 27 din acelaşi act normativ stabileşte că: „Administrarea cooperativelor 
agricole este asigurată de către consiliul de administraţie.”  

Astfel, pentru a îndeplini condiţiile cerute de criteriul S4, reclamantul ar fi trebuit să depună 
cererea de aderare avizată de consiliul de administraţie şi aprobată de adunarea generală, astfel cum 
este menţionat în legea cooperaţiei agricole. 

Ori, reclamantul a depus pentru a demonstra îndeplinirea acestui criteriu procesul verbal din 
data de 15.12.2010 prin care Adunarea generală a Cooperativei Agricole O., jud. Constanţa aprobă 
cererea de aderare, dar nu şi o cerere de aderare avizată potrivit reglementărilor legale. 

Prin urmare, urmând strict dispoziţiile Ghidului Solicitantului cât şi ale Legii nr. 566/2004, 
documentaţia privind demonstrarea aderării la o formă asociativă este insuficientă şi irelevantă 
pentru îndeplinirea condiţiilor criteriului S4., drept pentru care a emis Notificarea nr. 
4442/14.03.2012 prin care a informat solicitantul cu privire la neselectarea proiectului său în ceea ce 
priveşte acordarea finanţării nerambursabile, notificare care este temeinică şi legală neexistând vicii 
care să conducă la constatarea nulităţii acesteia.  
 La termenul de judecată din 25.05.2012 reclamantul a completat cererea de chemare în 
judecată sub aspectul cadrului procesual pasiv, solicitând chemarea în judecată şi a pârâtei APDRP.  

 Prin încheierea de şedinţă din data de 15.06.2012 a fost respinsă excepţia necompetenţei 
Tribunalului Constanţa.  

 În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.  
Prin sentinţa civilă nr. 2361 din 22.06.2012, Tribunalul Constanţa a respins excepţia 

prematurităţii cererii de chemare în judecată şi excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a  
CR 2 Sud Est Constanţa.  

A admis în parte cererea de chemare în judecată în sensul că a anulat Notificarea cererii de 
finanţare nr. 4442/14.03.2012 emisă de APDRP – CR 2 Sud Est Constanţa şi a obligat pârâta 
APDRP la continuarea procedurilor de finanţare pentru cererea de finanţare nr. 
F112011121400059.   

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Cu privire la excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a CR PDRP 2 CONSTANŢA, 

motivată, în esenţă de lipsa personalităţii juridice a acesteia, au fost avute în vedere art. 41 alin.2 
Cod procedură civilă, potrivit cărora asociaţiile sau societăţile care nu au personalitate juridică pot 
sta în judecată ca pârâte, dacă au organe proprii de conducere, art. 2 alin.1 lit. b din Legea nr. 
554/2004 potrivit cu care  prin autoritate publică se înţelege orice organ de stat sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui 
interes legitim public, întreaga reglementare a Legii nr. 554/2004 de unde  rezultă că pârât poate fi 
autoritatea publică emitentă a actului atacat, relevantă fiind nu existenţa capacităţii juridice civile, ci 
existenţa capacităţii de drept administrativ, respectiv aptitudinea prevăzută de lege de a-şi realiza 
competenţele regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în 
concret a legii şi faptul  că notificarea contestată provine de la CR PDRP CONSTANŢA.  

Cu privire la excepţia prematurităţii acţiunii, s-a reţinut că pârâta invocă o neregularitate 
procedurală izvorâtă din propria faptă, şi anume nesoluţionarea în termen a contestaţiei 
administrative prealabile.  

Asupra fondului cererii de chemare în judecată, instanţa a reţinut că, potrivit celor arătate de 
chiar A.P.D.R.P. în întâmpinarea formulată, reclamantul a depus dosarul cererii de finanţare aferent 
Proiectului intitulat ,,Instalarea tinerilor fermieri pentru prima data într-o exploataţie agricolă.”, una 
din condiţii fiind aceea ca solicitantul să fie membru al unei asociaţii în domeniul proiectului.   

Ulterior, după depunerea dosarului cererii de finanţare de către reclamant, acesta a intrat în 
procedura de verificare şi la data de  07.02.2012, A.P.D.R.P. – Centrul regional 2 Sud Est Constanţa 
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a emis formularul "Notificarea solicitantului privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea 
contractului de finanţare" nr. 1952, prin care s-a comunicat reclamantului că proiectul propus este 
eligibil urmând a se încheia contractul de finanţare. 

În urma reverificării cererilor de finanţare, A.P.D.R.P. – CR 2 Sud Est Constanţa a emis 
Notificarea nr. 4442/14.03.2012 prin care se aduce la cunoştinţa solicitantului că la criteriul S4 nu a 
primit punctaj  întrucât cererea de aderare la cooperativa agricolă nu este vizată de Consiliul de 
Administraţie, fiind aprobată numai de preşedintele Cooperativei Agricole.   

Potrivit Ghidului Solicitantului aferent măsurii 112, pagina 12 :  
Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare.  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de 

Finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele 
forme asociative, cu condiţia ca solicitantul să facă parte dintr-o asociaţie în domeniul proiectului: 
- grupuri de producători constituit conform OG nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări 
de Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform HG nr. 
1078/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
- societate cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005; 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr. 138/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- membrii ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare 
- OIPA. Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi naţional. *Se 
va acorda punctaj numai dacă sunt ataşate documentele descrise în Cap. 4.1. Documente necesare 
întocmirii Cererii de finanţare, punctul 12.1.”.   
   Reclamantul din cauză a depus Adeverinţa nr. 69/30.06.2011 emisă de Cooperativa agricolă 
O. – împrejurare recunoscută de către A.P.D.R.P. în întâmpinarea formulată.    
  Este adevărat că potrivit Legii nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi 
completările ulterioare, calitatea de membru cooperator se dobândeşte prin semnarea actului 
constitutiv, pentru membrii fondatori, sau pe baza unei cereri de aderare şi cu declararea expresă a 
recunoaşterii actului constitutiv, avizată de consiliul de administraţie şi aprobată de adunarea 
generală, pentru solicitanţii de după înfiinţarea cooperativei agricole.”.  
  Ghidul Solicitantului aferent măsurii 112 nu specifică însă care sunt documentele ce sunt 
pretinse pentru a se face dovada de către solicitant că este membru al uneia din următoarele forme 
asociative, iar adeverinţa prezentată a fost suficientă într-o primă etapă, când solicitantului i-a fost 
emis formularul "Notificarea solicitantului privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea 
contractului de finanţare".  
  Ulterior, însă, această adeverinţă nu mai este apreciată ca suficientă, pretinzându-se ca 
solicitantul să depună însăşi cererea de aderare avizată de consiliul de administraţie si aprobată de 
adunarea generală şi declararea expresă a recunoaşterii actului constitutiv.  
  Or, acestea sunt înseşi actele de dobândire a calităţii de membru cooperator, în condiţiile în 
care Ghidul Solicitantului aferent măsurii 112 a impus depunerea numai a unor documente 
doveditoare ale calităţii de membru cooperator, fără a explicita care sunt aceste documente. Or, după 
dobândirea calităţii de membru al unei forme asociative, o adeverinţă eliberată de conducătorul 
acesteia tocmai această împrejurare o atestă, a calităţii de membru, fără a fi  necesare alte probe.  
  Drept pentru care, constatându-se că, în condiţiile în care Ghidul Solicitantului a impus 
depunerea numai a unor documente doveditoare ale calităţii de membru cooperator, fără a explicita 
care sunt aceste documente, iar reclamantul a depus la dosarul cererii de finanţare adeverinţă 
eliberată de cooperativa agricolă , în mod nelegal s-a revenit de către A.P.D.R.P. – Centrul regional 
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2 Sud Est Constanţa asupra Notificării  solicitantului privind selectarea cererii de finanţare şi 
semnarea contractului de finanţare  şi s-a emis Notificarea cererii de finanţare nr. 4442/14.03.2012 
în care se arată că, la criteriul S4, nu a primit punctaj  întrucât cererea de aderare la cooperativa 
agricolă nu este vizată de Consiliul de Administraţie, fiind aprobată numai de preşedintele 
Cooperativei Agricole.  

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs APDRP, pentru următoarele aspecte: 
Primul motiv de recurs are în vedere faptul că hotărârea atacată a fost pronunţată cu 

încălcarea competenţei altei instanţe - motiv de nelegalitate ce se circumscrie pct. 3 al art. 304 
C.proc.civ. 

Rapoartele de evaluare/selecţie precum şi cele de soluţionare a contestaţiilor şi, de asemenea, 
Notificările emise de APDRP pentru comunicarea rezultatelor evaluării proiectelor, sunt acte 
administrative, atât din prisma faptului că sunt emise de o Autoritate Publică Centrală, respectiv 
APDRP, instituţie publică, cu sediul în Bucureşti, Str. …, care funcţionează în baza O.U.G. nr. 
13/2006, aprobată prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi din 
prisma obiectului Cererii de finanţare, respectiv obţinerea unui sprijin financiar European cu 20% 
contribuţia publică naţională. 

Având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată - anularea unor acte administrative 
emise de o autoritate publică centrală, consideră că se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) 
coroborat cu art. 8 din Legea nr. 554/2004, astfel că acţiunea reclamantului ce are ca obiect anularea 
actelor administrative - respectiv actele privind punctajul acordat proiectului integrat depus de 
reclamant - emise de o Autoritate Publică Centrală, respectiv APDRP - instituţie publică, este de 
competenţa de judecată a instanţei de contencios administrativ, în cauza dedusă judecăţii fiind 
competentă Curtea de Apel Constanta - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, conform 
prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 8 alin. (2) şi (3) coroborate cu art. 10 alin. (1) din Legea nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ şi cu art. 3 cod procedură civilă şi art. 5 cod procedură 
fiscală. 

Astfel, în cauza de faţă, nu sunt incidente în stabilirea competenţei materiale a instanţei de 

judecată prevederile art. 10 alin. (1) teza I din Legea nr. 554/2004 referitoare la cuantumul 

pretenţiilor ce face obiectul dosarului, ci prevederile tezei a II din art. 10 alin. din acelaşi act 

normativ, cauza de faţă având ca obiect anularea unor acte administrative emise de o autoritate 

publică centrală, respectiv o notificare de neeligibilitate. 
A.P.D.R.P. este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care are în structură sa organizatorică 8 Centre 
regionale, fără personalitate juridică, care îşi au sediul în fiecare dintre regiunile de dezvoltare 
constituite în temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

De asemenea, la nivelul fiecărui judeţ funcţionează un Oficiu judeţean de plăţi pentru 
dezvoltare rurală şi pescuit, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional de 
plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, condus de un director adjunct. 

În concluzie, centrele regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit (CRPDRP) şi 
oficiile judeţene de plăti pentru dezvoltare rurală şi pescuit (OJPDRP) sunt structuri interne ale 
A.P.D.R.P., neinvestite cu personalitate juridică, fără buget propriu/execuţie bugetară proprie, 
subordonate direct şi integral conducerii instituţiei şi acţionând ca simple organe de execuţie ale 
„centrului". 

Astfel, CRPDRP, ca şi reprezentanţă teritorială a subscrisei, nu are niciun drept de a fi titulară 
de drepturi şi obligaţii, precum şi de a reprezenta instituţia în faţa instanţei de judecată. 
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Aşadar, în raport de dispoziţiile legale invocate, în cauza de faţă nu poate deţine calitate 
procesuală pasivă decât APDRP, autoritate publică centrală, care atrage competenţa de soluţionare a 
cauzei în favoarea Curţii de Apel Constanţa. 

Un al doilea motiv de recurs are în vedere greşita respingere de către instanţa de fond a 
excepţiei lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a CR PDRP 2 Constanţa, Tribunalul Constanta 
făcând o eronată aplicare a dispoziţiilor legale incidente spetei. Astfel, A.P.D.R.P. este instituţie 
publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care 
funcţionează în baza  prevederilor O.U.G. nr. 13/22.02.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea APDRP, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată prin Legea nr. 198/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În cauza de faţă nu poate deţine calitate procesuală pasivă decât APDRP, potrivit art. 41 alin. 
(1) Cod procedură civilă „orice persoană care are folosinţa drepturilor civile poate să fie parte în 
judecată". 

Pe de altă parte, arată faptul că finalitatea evaluării şi selectării proiectelor eligibile constă în 
încheierea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor propuse de beneficiari. Ulterior, 
contractele de finanţare sunt încheiate între A.P.D.R.P. în calitate de Autoritate Contractantă şi 
beneficiari. 

Urmând acelaşi raţionament logic, chiar dacă experţii din cadrul Oficiilor Judeţene PDRP şi 
Centrelor Regionale procedează la verificarea, evaluarea, acordarea punctajelor şi completarea 
fişelor de evaluare, toate aceste operaţiuni şi toate actele emise sunt considerate a fi efectuate de 
A.P.D.R.P. 

Mai mult decât atât, având în vedere dispoziţiile legale, respectiv prevederile OUG 13/2006, 
doar A.P.D.R.P. prin Director General reprezintă şi angajează agenţia în relaţiile cu persoanele 
juridice şi fizice. 

Prin urmare, pronunţarea unei hotărâri în contradictoriu cu Oficiul Judeţean PDRP sau cu 
Centrul Regional PDRP ar fi imposibil de pus în executare, dat fiind faptul că acestea nu pot angaja 
instituţia în raporturile juridice cu persoane fizice sau juridice. 

Al treilea motiv de recurs are în vedere greşita interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale 
incidente speţei, cât şi interpretarea eronată a probatoriului administrat în cauză. 

Actul administrativ emis de A.P.D.R.P., reprezentat de Notificarea nr. 4442/14.03.2012 de 
neselectare a cererii de finanţare înregistrată cu nr. F 112011121400059, este temeinic şi legal 
respectând in totalitate prevederile legislaţiei naţionale şi europene cât şi dispoziţiile Ghidului 
Solicitantului pentru măsura 112. 

Pentru a fi eligibil un proiect trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate, nefiind 
suficientă îndeplinirea doar a unora dintre acestea. 

Reverificarea criteriului de selecţie S4 privind apartenenţa la o formă asociativă a 
solicitantului este permisă potrivit Ghidului şi în urma reverificării s-a constatat că reclamantul nu a 
demonstrat aderarea la o formă asociativă. 

Solicită admiterea recursului, modificarea în tot a încheierii din data de 15.06.2012 şi a 
Sentinţei nr. 2361/22.06.2012 ambele pronunţate de Tribunalul Constanta în dosarul nr. 
3071/118/2012 în sensul constatării în principal că sentinţa recurată a fost pronunţată de o instanţă 
necompetentă, iar, în subsidiar a faptului că acţiunea Reclamantului N.B.M. este neîntemeiată. 

Curtea, examinând recursul în raport de criticile formulate, constată caracterul său 
nefondat pentru următoarele considerente: 

1. Actul atacat a fost emis în cursul unei proceduri de selectare a unei cereri de finanţare cu 
titlul „Instalarea tânărului fermier PF N.B.M. pentru prima dată într-o exploataţie agricolă „în cadrul 
Proiectului Naţional de Dezvoltare Rurală, cererea reclmantului fiind înregistrată cu nr. 
F1120011121400059. 
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HG nr. 224/2008 stabileşte cadrul general de implementare a măsurilor cofinanţate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  
2007 – 2013. 

Această hotărâre a fost adoptată având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului 
(CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, ale Regulamentului 
Consiliului (CE EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006*) privind gestionarea fondurilor nerambursabile 
destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a 
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 492/2006. 

Autoritate de Management în vederea implementării acestui proiect a fost desemnat 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, derularea procedurilor urmând a se desfăşura prin 
APDRP. 

Art. 2 alin. 2 lit b) din HG nr. 224/2008 defineşte Ghidul solicitantului astfel : “reprezintă o 
detaliere tehnică şi financiară a fiecărei măsuri şi cuprinde setul de informaţii necesare 
solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare 
măsură de către APDRP, denumită în continuare APDRP; este disponibil la sediul central al 
APDRP, la centrele regionale ale APDRP şi la oficiile judeţene ale APDRP, precum şi pe site-ul 
APDRP şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR”. 

Potrivit Ghidului Solicitantului, cererea de finanţare se depune la Oficiul Judeţean 
(OJPDRP) al judeţului unde are loc implementarea proiectului. Aceasta este şi cea care verifică 
îndeplinirea condiţiilor minime  de acordare a sprijinului. 

APDRP - nivel central verifică îndeplinirea condiţiilor pentru Cererile de Finanţare  prin 
sondaj. 

Etapele care trebuie parcurse sunt următoarele: 
- verificarea eligibilitaţii solicitantului si a exploataţiei; 
- verificarea Planului de afaceri; 
- verificarea documentelor justificative anexate Cererii de Finanţare; 
 - evaluarea criteriilor de selecţie. 

Potrivit Ghidului “Evaluarea este acţiunea procedurala prin care documentaţia pentru care 
se solicita finanţare este analizata pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea 
sprijinului si pentru selectarea proiectului, în vederea contractarii. 

Proiectul reclamantului a parcurs toate aceste etape, fiind emisă notificarea 1952/07.02.2012 
prin care era înştiinţat că în urma verificării şi evaluării, proiectul său a fost selectat, astfel că 
următoarea şi singura etapă care mai trebuia parcursă era încheierea contractului de finanţare, fiind 
invitat în acest sens în următoarele 15 zile lucrătoare. 

Ghidul prevede posibilitea formulării unei contestaţii la raportul de evaluare, contestaţie pe 
care reclamantul nu a formulat-o în condiţiile în care proiectul său a fost admis. 

După selectarea proiectului, la data de 13.02.2012 a fost emisă de către Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale adresa nr. 56565/13.02.2012  prin care se dispune reverificarea de 
către APDRP  - nivel central -  a tuturor proiectelor depuse în cadrul măsurii 112 – sesiunea iulie 
2011 – ca urmare a identificării unor aspecte  privind neaplicarea unitară a modalităţii de punctare a 
criteriului de selecţie 4 – Măsura 112 în ceea ce priveşte apartenenţa la o formă asociativă 
constituită conform legii nr. 566/2004. 

În consecinţă, verificarea a fost efectuată de APDRP - nivel central asupra modului de 
puncture a criteriului de selecţie S4 la nivel naţional, aceasta constatând faptul că unele cereri de 
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aderare la o asociaţie constituită conform legii nr. 566/2004 nu sunt vizate de Consiliul de 
Administraţie, fiind aprobate numai de preşedintele Cooperativei Agricole. Ca urmare a celor 
constatate, în vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse la nivel central, autoritatea abilitată 
potrivit Ghidului, APDRP – CR 2 Sud Est Constanţa, emite notificarea nr. 4442/14.03.2012 atacată 
în speţă prin care proiectul reclamantului este declarat eligibil şi i se acordă un punctaj (15 puncte). 

În concluzie, deşi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este Autoritate de 
Management şi procedura se desfăşoară prin APDRP, Oficiile judeţene ale acesteia  sunt abilitate să 
întreprindă toate măsurile necesare, să verifice cererile formulate şi să le declare conforme (după 
verificarea cererii), eligibile (în urma verificării documentaţiei depuse) şi să informeze solicitantul 
despre admiterea cererii sale. APDRP – nivel central nu face decât verificări prin sondaj, ceea ce nu 
s-a întâmplat în speţă. În speţă au fost efectuate verificări la solicitarea Ministerului care a fost 
ulterior informat de rezultatul verificărilor. Verificările nu l-au vizat pe reclamant, ci modalitatea de 
aplicare a unui criteriu de selecţie la nivel naţional, rezultatul fiind publicat pe site-ul instituţiei. 
Soluţia a fost dată ca urmare a celor constatate, de către instituţiile locale; acordarea punctajului 
către reclamant s-a făcut de către APDRP – CR 2 Sud Est Constanţa. Prin urmare, toate actele 
producătoare de efecte juridice sunt emise de către APDRP – CR 2 Sud Est Constanţa. 

În raport de prevederile art. 10 din legea nr. 554/2004, competenţa aparţine 
Tribunalului, actul contestat fiind emis de către o autoritate publică locală. 

2. În materia contenciosului administrativ nu prezintă relevanţă lipsa personalităţii juridice a 
instituţiei emitente a actului contestat, cererea fiind soluţionată întotdeauna în contradictoriu cu 
emitentul actului. 

3. Aşa cum am stabilit deja în analizarea competenţei materiale a instanţei, cererea de 
finanţare a parcurs toate etapele prevăzute în ghidul solicitantului iar proiectul reclamantului a fost 
selectat, urmând ca acesta să se prezinte în vederea încheierii contractului de finanţare. 

Ulterior selectării proiectului (etapă finală potrivit Ghidului), s-a dispus prin  adresa nr. 
56565/13.02.2012 reverificarea de către APDRP - nivel central - a tuturor proiectelor depuse în 
cadrul măsurii 112 – sesiunea iulie 2011 – ca urmare a identificării unor aspecte  privind neaplicarea 
unitară a modalităţii de punctare  a criteriului de selecţie 4 – Măsura 112 în ceea ce priveşte 
apartenenţa la o formă asociativă constituită conform legii nr. 566/2004. 

Concluzia din conţinutul acestei adrese este aceea că măsura a intervenit ca urmare a 
aplicării neunitare de către Oficiile Judeţene (OJPDRP) a modalităţii de punctare  a criteriului de 
selecţie 4. 

Urmare verificării, a fost emisă notificarea nr. 4442/14.03.2012 prin care proiectul 
reclamantului a fost declarat eligibil şi i-a fost atribuit un punctaj. Împotriva notificării se 
formulează contestaţie. 

Aşa cum rezultă din Ghidul solicitantului, reclamantul urmează a fi supus unei noi proceduri 
de selecţie care depinde de valoarea totala a proiectelor eligibile. 

Prin motivele de recurs se susţine că Ordinul nr. 28/31.01.2011 emis de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale permitea reverificarea cererilor de finanţare selectate ca eligibile 
în vederea încheierii contractelor de finanţare. 

Ordinul nr. 28/31.01.2011 reprezintă Regulamentul de organizare si funcţionare al 
Comitetului de selecţie si al Comisiei de contestaţii pentru proiectele aferente masurilor din PNDR 
2007 – 2013. 

Aspectele referitoare la Comisia de contestaţii nu îi sunt aplicabile reclamantului întrucât 
proiectul acestuia a fost selectat, astfel că nu a fost nevoit să depună contestaţie. Contestaţia a fost 
depusă după reanalizare şi emiterea unei alte hotărâri în ceea ce priveşte proiectul, însă aspectele nu 
sunt relevante întrucât instanţa analizează etapele parcurse şi legalitatea acestora până la emiterea 
actului atacat. 

Comitetul de selecţie acţionează potrivit Ghidului solicitantului. 
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Conform Ghidului solicitantului, este real că acest Comitet are atribuţii de verificare – de 
selecţie a proiectelor după declararea acestora ca eligibile - însă  într-o etapă anterioară selectării nu 
după finalizarea tuturor etapelor şi informarea solicitantului că proiectul său a fost selectat. De altfel 
în notificarea nr. 1952/07.02.2012 se specifică expres că proiectul reclamantului a fost aprobat de 
către Comitetul de selecţie, deci a parcurs toate etapele; reclamantul mai trebuia să se prezinte în 
vederea încheierii contractului de finanţare. 

Trebuie să subliniem că, deşi recurenta invocă Ordinul nr. 28/31.01.2011 referitor la 
Comitetul de selecţie, reverificarea nu s-a făcut de către acest comitet organizat potrivit ordinului, 
ci de către APDRP – nivel central, astfel cum s-a solicitat prin adresa nr. 56565/13.02.2012 de 
către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Această instituţie are posibilitatea de verificare sau reverificare a cererii şi a documentelor 
depuse însă în etapa evaluării proiectelor, aşa cum rezultă din Ghidul solicitantului, nu după 
selectarea proiectului. 

În concluzie, nu nedepunerea de către reclamant a documentelor solicitate a atras 
reanalizarea cererii sale, ci aplicarea neunitară la nivel local a Ghidului cu privire la documentele 
care trebuie depuse pentru a se dovedi  modalitatea de punctare a criteriului de selecţie 4 – Măsura 
112 în ceea ce priveşte apartenenţa la o formă asociativă constituită conform Legii nr. 566/2004. 
Astfel, în timp ce unele Oficii judeţene acceptau o simplă adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea 
condiţiilor, altele solicitau chiar actele prin care a avut loc includerea solicitantului  într-o formă 
asociativă constituită conform Legii nr. 566/2004. 

O astfel de situaţie putea fi evitată de către Minister prin includerea expresă în Ghidul 
solicitantului a documentelor cu care se face dovada apartenenţei la o formă asociativă. 

Deşi reclamantul a depus doar o adeverinţă, potrivit Ghidului solicitantului a parcurs o etapă 
de verificare, în mod expres fiind prevăzută în Ghid verificarea documentelor anexate cererii. În 
această etapă puteau fi solicitate şi documente suplimentare şi se putea efectua o verificare pe teren. 

Potrivit Ghidului, verificarea “pe teren” avea ca scop controlul datelor si informaţiilor 
cuprinse în Planul de afaceri si a documentelor justificative pentru ca expertul verificator să se 
asigure de corectitudinea informaţiilor declarate în Cererea de Finanţare. 

În speţă, se specifică expres în notificarea nr. 1952/07.02.2012 că a fost parcursă această 
etapă de verificare şi evaluare, concluzia fiind aceea că expertul verificator a verificat şi realitatea 
celor înscrise în adeverinţa depusă, motiv pentru care  raportul de evaluare a fost aprobat iar cererea 
de finanţare  selectată. 

Ghidul şi legislaţia în materie nu permit o anulare a soluţiei de selectare a proiectului şi 
includerea acestuia într-o nouă procedură de selecţie. 

Dacă ne rezumăm la adeverinţa depusă, în notificarea nr. 4442/14.03.2012 se specifică că 
aceasta nu este vizată de Consiliul de Administraţie, fiind aprobată numai de Preşedintele 
Cooperativei Agricole. 

Adeverinţa se află la dosar şi este semnată de Preşedintele Consiliului de Administraţie. 
Rolul unei adeverinţe este acela de a atesta o situaţie de fapt, motiv pentru care nu trebuie vizată de 
tot Consiliul de Administraţie. Expertul verificator putea verifica realitatea celor specificate în 
adeverinţă, respectiv dacă cooptarea reclamantului în Cooperativa Agricolă O. a avut loc conform 
prevederilor legale. Din analiza atribuţiilor sale potrivit Ghidului solicitantului, concluzia este aceea 
că verificarea s-a făcut iar adeverinţa atestă o situaţie reală, dovada fiind tocmai selectarea 
proiectului reclamantului. 

Continuarea procedurilor de finanţare pentru cererea  nr. F… nu se poate realiza decât prin 
încheierea contractului de finanţare la prezentarea solicitantului, în condiţiile Ghidului solicitantului. 

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.civ., au fost acordate cheltuieli de judecată. 
 



220 
 

3. Contestaţie acte administrative fiscale. Deductibilitatea veniturilor obţinute din 
exercitarea activităţii de avocat. 
 

Art.5 din Legea nr.51/1995 
Art.231 din HG nr.44/2004 

Art.180 din Hotărârea nr.64/03.12.2011 a UNBR 
 
 Potrivit art.5 din Legea nr.51/1995, republicată, privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat:  

„Alin.1 - Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete asociate, 
societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu răspundere limitată. 
     Alin.2 - În cabinetul individual îşi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau împreună cu 
alţi avocaţi colaborator…”, 

Iar art.231 din HG nr.44/2004 - Partea I - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  stabileşte că: ,,Veniturile obţinute de avocaţii stagiari în baza 
contractelor de colaborare precum şi avocaţii salarizaţi în interiorul profesiei sunt considerate venituri din 
activităţi independente.” 
 În aplicarea textelor de lege sus-citate, legiuitorul a înţeles în conţinutul art.46 Cod fiscal, denumit: 
„Definirea veniturilor din activităţi independente” să stipuleze că: 
     „Alin.1-Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii 
libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de 
asociere, inclusiv din activităţi adiacente. 
     Alin.2-Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din 
prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi din practicarea unei meserii. 
     Alin.3-Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, 
de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de 
plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în 
condiţiile legii. 
     Alin.4-Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin 
din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-
how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea”. 

          
Decizia civilă nr. 50/CA/17.01.2013 

                           Dosar nr. 3999/88/2011 
 

Prin acţiunea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr. 3999/88 din 20.10.2011, 
reclamanta M.E., a chemat în judecată pe pârâta D.G.F.P. - A.I.F. Tulcea, solicitând ca prin hotărâre 
judecătorească, să se dispună anularea, ca netemeinice şi nelegale, a Deciziei nr. 28/23.05.2011, a 
Deciziei de impunere şi a Raportului de inspecţie fiscală  nr. 22611/25.03.2011, cu cheltuieli de 
judecată.  

 Motivând acţiunea, contestatoarea învederează în esenţă că domiciliază în Comuna I., jud. 
Tulcea şi este avocat în cadrul Baroului Bucureşti, desfăşurându-şi activitatea în cadrul Cabinetului 
de avocat M.T., din anul 2006, în calitate de avocat colaborator, fiind deţinătoare a Certificatului de 
înregistrare fiscală seria A nr. …, potrivit cu care i-a fost atribuit codul de înregistrare fiscală nr. 
20926554. 

În luna martie 2011, autoritatea fiscală competentă teritorial, D.G.F.P. Tulcea, a procedat la 
efectuarea unui control fiscal asupra activităţii desfăşurate pe parcursul anilor 2007-2009, control în 
urma căruia, în mod greşit, printr-o interpretare „sui generis” a normelor legale invocate, s-a reţinut 
efectuarea unor cheltuieli pentru uz personal şi nu în scopul obţinerii de venituri, aşa încât au fost 
exceptate de la deducerea lor. 
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S-a arătat că au existat trei categorii de cheltuieli care au fost calificate de organul fiscal ca 
fiind nedeductibile, respectiv: 

- contravaloarea penalităţilor achitate organizaţiei profesionale, 
- contravaloarea biletelor de călătorie, costurile cartelelor telefonice, costuri de transport, 

papetărie, soft calculator şi, 
- contravaloarea taxelor achitate Baroului Bucureşti pentru examene profesionale. 
Se referă reclamanta la faptul că, în mod corect, organul fiscal a reţinut caracterul 

nedeductibil al penalităţilor aferente achitării cu întârziere a unor contribuţii, penalităţi ce totalizează 
suma de 68,73 lei, însă în privinţa celorlalte sume aprecierea, cum că au acelaşi caracter 
nedeductibil, este eronată. 

Astfel, relevă reclamanta că inspecţia fiscală a reţinut, în mod eronat, că activitatea de avocat 
se poate exercita doar potrivit art.5 alin. 1 din Legea Nr. 51 din  7 iunie 1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat, de vreme ce alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede că ,,În cabinetul 
individual îşi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau împreună cu alţi avocaţi 
colaboratori.” 

 Aceasta, în contextul în care, potrivit art. 171 din Statutul profesiei de avocat, acesta este 
liber să opteze şi să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a 
profesiei, iar art. 2051 alin.1 din acelaşi statut, „avocatul colaborator nu are dreptul de a avea 
clientelă personală, în afara formei de exercitare a profesiei la care colaborează”, deopotrivă, 
alin.3 stabilind că „lucrările profesionale efectuate pentru clientela personală a avocatului 
colaborator, se vor efectua prin intermediul formei de exercitare a profesiei”. 

Ca atare, cele reţinute de inspecţia fiscală, cum că nu a fost făcută dovada unei clientele 
proprii, apreciază reclamanta a nu fi reale, de vreme ce activităţile profesionale desfăşurate de către 
avocatul colaborator, în privinţa clienţilor proprii, nu se putea efectua decât prin cabinetul în cadrul 
căruia se realizează această colaborare. 

Separat de aceasta, s-a arătat că, deşi are calitatea de avocat colaborator, avocatul aflat într-o 
asemenea postură are propriile sale cheltuieli, efectuate în scopul obţinerii de venituri, cum ar fi: 
cele de telefonie, obiecte de papetărie, costuri de transport la instanţele unde îşi exercită activitatea, 
la diferite autorităţi sau instituţii publice, pentru reprezentarea intereselor clienţilor. 

Ori, conform art. 48 din Codul fiscal, condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească 
cheltuielile aferente veniturilor, pentru a fi deduse, trebuie să fie efectuate în cadrul activităţii 
desfăşurate în scopul realizării de venituri şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al 
anului. 

În acelaşi sens, se arată că inspecţia a omis a avea în vedere că nu a avut calitatea de avocat 
salarizat în cadrul unui cabinet, aşa încât costurile să cadă în sarcina angajatorului, ci pe aceea de 
colaborator, în baza contactului încheiat. 

Relativ la susţinerea că taxa pentru examene a fost achitată potrivit unor documente, pe care 
nu a fost  inserată calitatea sa de avocat, arătă că acesta reprezintă un argument care demonstrează o 
interpretare extensivă a normei legale şi constituie un fapt care excede logicii formale, demonstrează 
exces de zel şi denotă şi o atitudine abuzivă, deoarece subiectul de drept fiscal este persoana fizică 
care obţine venituri dintr-o activitate, calificată de către legiuitor ca independentă, ca atare, taxa 
achitată pentru examenul de definitivat în profesie nu poate fi decât o cheltuială deductibilă. 

Prin întâmpinare, pârâta D.G.F.P. Tulcea a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, cu 
motivaţia în esenţă că: 

- în cazul cheltuielilor reprezentând contravaloarea biletelor de călătorie în cuantum de 
966,12 lei, nu au fost prezentate documente justificative care să facă dovada efectuării deplasării în 
scopul realizării veniturilor, aşa cum cer prevederile art. 48 alin. 4 Cod pr.  fiscală, depunerea 
biletelor nefiind suficientă;  
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- relativ la suma de 5.699,36 lei, reprezentând cheltuieli înregistrate pentru cartele de telefon, 
abonament RATB şi METROREX, articole de papetărie, taxă de examen definitivat, a arătat că, 
documentele doveditoare, au fost emise, în favoarea persoanei fizice E.M. şi nu pentru avocat E.M., 
motiv pentru care, nu pot fi considerate documente justificative, în sensul pct. 14 şi pct.15 din 
Normele aprobate prin O.M.F.P. 1040/2004. 

Se arată şi faptul că, potrivit pct. 37 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, ,,din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile 
care sunt aferente venitului, astfel cum rezultă din evidenţele contabile conduse de contribuabili, cu 
respectarea prevederilor art. 48 alin. 4-7 din Codul fiscal”, ori, din Raportul de inspecţie fiscală nr. 
22610/25.03.2011 rezultă că reclamanta nu îşi exercită profesia de avocat, prin vreuna dintre 
formele prevăzute de art. 5 alin. 1 din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat, respectiv: ,,cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi 
profesionale cu răspundere limitată.” 

Susţine pârâta că reclamanta, deşi nu făcut dovada unor încasări de la clientela proprie, 
pentru care nu a emis facturi, a emis chitanţe, pe care le-a şi înregistrat în evidenţa contabilă, pentru 
veniturile încasate de la Cabinetul de avocatură M.T., reprezentând onorariul primit, conform 
cotelor înscrise în contractul de colaborare şi actele adiţionale încheiate. 

- relativ la majorările de întârziere aplicate, s-a arătat că, potrivit art. 119 alin. 1 din O.G. nr. 
92/2003, acestea sunt datorate după termenul de scadenţă, ori contestatoarea nu a formulat 
obiecţiuni cu privire la numărul de zile întârziere şi asupra calculului majorărilor de întârziere 
aplicate. 

Prin Sentinţa civilă nr. 3012/15.06.2012, Tribunalul Tulcea admite contestaţia, în parte, 
anulând ca netemeinice şi nelegale, Decizia nr. 28/23.05.2011 de respingere a contestaţiei formulate, 
Raportul de inspecţie fiscală nr. 22610/25.03.2011 şi Decizia de impunere nr. 22611/25.03.2011, 
numai în privinţa sumei de 1.611 lei, stabilită suplimentar pentru perioada 2007-2009 cu titlu de 
impozit pe venit şi accesorii aferente, cu consecinţa obligării intimatei pârâte să plătească 
contestatoarei 700 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, reţinând în esenţă, următoarele: 

Prin Decizia nr. 783/20.02.2006 a Baroului Bucureşti, s-a dispus înscrierea contestatoarei 
E.M. ca avocat stagiar, începând cu data de 16.02.2006, iar prin Decizia nr. 1078/20.03.2008 a 
aceluiaşi barou, s-a acordat acesteia titlul profesional de avocat definitiv. 

Potrivit Contractului de colaborare nr. 44/15.02.2006, precum şi a Actului Adiţional nr. 
78/10.04.2008, contestatoarea şi-a desfăşurat activitatea ca avocat colaborator al Cabinetului de 
Avocatură T.M. din Bucureşti. 

Conform art. 3 pct.4.3 din contract, beneficiarul colaborării s-a obligat să retrocedeze lunar 
colaboratorului o cotă din onorariile încasate, cu menţiunea că, potrivit art. 2 alin. 2, acesta din urmă 
nu avea dreptul la clientelă proprie, punctul 3 din actul adiţional, făcând ulterior referire că a 
dobândit acest drept de la data aplicării sale. 

Ca urmare a inspecţiei fiscale generale, desfăşurate în perioada 14.03.2011- 25.03.2011, 
având ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii 
îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabilul E.M. – AVOCAT -, relativ la impozitul pe venit, 
aferent perioadei 01.01.2007-31.12.2009, s-a întocmit Raportul de inspecţie fiscală 
22610/25.03.2011, potrivit cu care organul fiscal a stabilit, pentru perioada 2007-2009, un impozit 
pe venit suplimentar, în valoare de 1.092 lei, la care s-a calculat suma de 438 lei, cu titlu de obligaţii 
fiscale accesorii şi 164 lei penalităţi de întârziere. 

Arată instanţa de fond că toate acestea s-au întâmplat urmare reţinerii faptului că, în perioada 
de referinţă, au fost înregistrate cheltuieli cu caracter nedeductibil, de 1.330 lei, aferente anului 
2007, 3.396 lei aferente anului 2008, respectiv de 2.009 lei pentru anul 2009. 

S-a  reţinut că, pe parcursul celor trei ani ce au făcut obiectul verificării, o parte din cheltuieli 
nu au fost acceptate ca deductibile, întrucât nu au fost respectate prevederile art. 48 alin. 1 lit. a, cu 
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referire la art. 48 alin. 7 lit. a, respectiv 48 alin. 5 lit. i din Legea 571/2003, motivat de împrejurarea 
că au fost înregistrate în contabilitate fără documente justificative, făcându-se referire la cheltuielile 
de transport care nu au fost însoţite şi de ordine de deplasare, dar şi de faptul că reclamanta nu şi-a 
desfăşurat activitatea prin vreuna din formele de exercitare a profesiei prev. de art. 5 alin. 1 din 
Legea 51/1995.  

Reţine instanţa de fond a se fi arătat că aceasta nu a realizat venituri prin încasări de la 
clientela proprie, ci onorarii de la cabinetul beneficiar al colaborării, ca atare, s-a reţinut că 
respectivele cheltuieli nu au fost efectuate în interesul direct al activităţii. 

S-a reţinut şi faptul că nu constituie o cheltuială deductibilă suma de 833 lei, achitată în 
cursul anului 2008, cu titlu de taxă de examen, dar nici suma de 112,9 lei, reprezentând 
contravaloarea unor cărţi achiziţionate în cursul anului 2009, deoarece documentul ce a stat la baza 
acestei înregistrări a fost emis în favoarea persoanei fizice E.M. şi nu a contribuabilului E.M. –
AVOCAT. 

Separat de aceasta, s-a reţinut că nu au caracter deductibil nici cheltuielile constând în plata, 
pentru anii 2007-2009, a  unor penalităţi barou, arătându-se că au fost încălcate dispoziţiile art.48 
alin.7 lit.f din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, drept urmare, a fost emisă şi Decizia de 
impunere nr.22611/25.03.2011, prin care au fost stabilite în sarcina contribuabilului E.M. - 
AVOCAT, obligaţii fiscale de 1.092 lei, impozit pe venit şi obligaţii accesorii de 602 lei. 

Prin Decizia nr. 28/23.05.2011, D.G.F.P. Tulcea, organ de soluţionare a contestaţiilor, a 
respins, ca neîntemeiată, contestaţia împotriva Deciziei de impunere nr. 22611/25.03.2011 privind 
suma totală de 1.694 lei. 

Potrivit Raportului de expertiză contabilă judiciară efectuată în cauză de către expert contabil 
A.S., reţine instanţa de fond a se fi concluzionat că, în perioada supusă controlului fiscal, 2007-
2009, conform documentelor justificative înregistrate în evidenţa contabilă, cheltuielile efectuate de 
către reclamantă au fost în cuantum total de 13.077 lei (2.289+5.412+5.376), din care: suma de 
12.794 lei (2.283+5.361+5.150) are caracter deductibil, suma de 283,45 lei (6,25+50,99+226,21) 
neputând face obiectul deducerilor.  

În raport de această constatare, precum şi de modul în care aceste valori au influenţat 
veniturilor nete anuale, expertul a concluzionat că reclamanta datorează doar suma de 83 lei 
(61+22), reprezentând diferenţa de impozit, majorări, dobânzi şi penalităţi de întârziere şi nu 1.694 
lei, aşa cum a reţinut prin actele fiscale contestate. 

Se mai arată că, în Anexele 1, 2 şi 3 din Raportul de expertiză, expertul a reţinut că nu au 
caracter deductibil penalităţile de întârziere achitate baroului, o parte din cheltuielile de transport şi 
contravaloarea cărţilor ,,Adevărul”, cu justificarea dată de prevederile art. 5 alin. 1 şi alin.2 din 
Legea 51/1995, art. 46 alin. 3, art.48 alin. 4 şi alin.7 din Legea 571/2003, art. 231 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii 571/2003, precum şi dispoziţiile prevăzute la Pct. II B. 13, 14, 15 
şi 43, cu denumirea marginală ,,Norme generale privind documentele justificative şi financiar-
contabile”, din Ordinul M.F. nr. 1040 din 08.07.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice 
care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal. 

Arată instanţa a se fi reţinut astfel că veniturile reprezentând onorariu, conform cotelor 
înscrise în contractul de colaborare, reprezintă venituri din activităţi independente şi, prin urmare, 
cheltuielile efectuate de contribuabil şi justificate cu documente fiind efectuate în interesul direct al 
activităţii şi îndeplinind condiţiile prevăzute de art. 48 alin. 4 lit. a din Legea 571/2003, sunt  
deductibile. 

Reţine instanţa că, prin Obiecţiunile la raportul de expertiză contabilă efectuată în cauză, 
pârâta, a arătat că: 
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- pentru suma totală de 966,12 lei, ce reprezintă contravaloarea biletelor de călătorie, 
reclamanta nu a prezentat şi nici expertul nu face referire la existenţa documentelor justificative, 
respectiv ordine de deplasare, din care să rezulte că, deplasarea a fost efectuată în interesul direct al 
activităţii; 

- pentru suma de 1.280,37 lei, reprezentând cheltuieli cartela telefon Orange, abonament  
transport RATB şi Metrorex, articole de papetărie şi suma de 833 lei, reprezentând taxa de examen, 
suma de 2.206 lei reprezentând articole papetărie, bilet transport Metrorex, taxi, cartelă telefon, man, 
soft laptop, curs limba engleză, suma de 112,9 lei c/v cărţi, 1267,09 lei c/v bilete transport RATB au 
fost înregistrate în evidenţa contabilă, în baza documentelor emise în favoarea persoanei fizice E.M. 
şi nu a contribuabilului E.M.- avocat -. 

În aceste condiţii, arată instanţa de fond că pârâta – organ fiscal – apreciază modul corect de 
stabilire a caracterului nedeductibil a cheltuielilor în valoare de 945,9 lei, reprezentând 833 lei taxă 
de examen şi 112,9 lei c/v cărţi, aferentă anilor fiscali 2008 şi 2009, întrucât din venitul brut se 
admit la deducere numai cheltuielile aferente veniturilor, tocmai pentru că contestatoarea nu-şi 
exercită profesia de avocat într-una din formele prevăzute de art. 5 alin. 1 din Legea 51/1995, 
arătând că, în cauză, se datorează impozit pe venit net de 1.092 lei şi accesorii în valoare de 602 lei. 

Prin răspunsul la obiecţiuni, reţine instanţa de fond că expertul, reţinând existenţa 
contractului de colaborare, precum şi veniturile realizate potrivit acestuia, respectiv onorariu încasat, 
conform cotelor convenite, a reiterat concluzia că, au caracter deductibil, cheltuielile efectuate de 
contribuabil, acestea fiind realizate în scopul obţinerii veniturilor. 

Se mai reţine că, relativ la suma de 966,12 lei, expertul a arătat că această sumă reprezentând 
c/v bilete de călătorie, a fost cheltuită în interesul direct al activităţii, ea fiind justificată nu numai cu 
biletele la care se face referire, ci cu împuterniciri avocaţiale/delegaţii, contracte de asistenţă 
juridică, unde nu au fost regăsite astfel de documente în evidenţa contabilă, s-a reţinut caracterul 
nedeductibil al cheltuielii, făcându-se referire la suma de 101,82 lei ce se regăseşte în Anexa 3 a 
raportului de expertiză, iar cât priveşte suma de 4.753,46 lei (1280,37+2206+1267), expertul a arătat 
că documentele ce au stat la baza înregistrărilor efectuate sunt documente emise de case de marcat 
nenominale, precum şi facturi, ele fiind efectuate pentru desfăşurarea activităţii. 

Expertul a arătat şi faptul că avocatul şi-a desfăşurat activitatea potrivit art. 5 alin. 2 din 
Legea 51/1995, dispoziţie ce nu a fost avută în vedere de către organul fiscal şi care reglementează 
posibilitatea că în cadrul cabinetului individual îşi poate desfăşura activitatea singur, sau împreună 
cu avocaţi colaboratori, şi astfel, organul fiscal nu a avut în vedere nici dispoziţiile art. 231 din HG 
44/2004, potrivit cu care veniturile obţinute de avocaţii stagiari, în baza contractelor de colaborare, 
sunt considerate venituri din activităţi independente. 

Cum contestatoarea şi-a desfăşurat activitatea profesională conform Legii 51/1995, suma de 
833 lei, reprezentând taxă examen de definitivat, reprezintă o cheltuială pentru calificarea persoanei 
fizice E.M., fiind astfel o cheltuială deductibilă, iar suma de 112,90 lei, reprezentând contravaloare 
cărţi ,,Adevărul”, a fost reţinută şi de Raportul de expertiză ca având caracter nedeductibil. 

În aceste condiţii, şi având în vedere cele sus-relevate, instanţa reţine că, potrivit art.5 din 
Legea nr. 51/07.06.1995, republicată, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat: „(1) 
Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi 
civile profesionale sau societăţi profesionale cu răspundere limitată. (2) În cabinetul individual îşi 
poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau împreună cu alţi avocaţi colaboratori”. 

În acelaşi sens, reţine instanţa de fond că, potrivit art.180 din  Hotărârea  nr. 64/03.12.2011 a 
U.N.B.R. privind adoptarea Statutului profesiei de avocat: ,,(1) Avocatul poate exercita profesia în 
una dintre următoarele forme: a) cabinet individual; b) cabinet sociat; c) societate civilă 
profesională; d) societate profesională cu răspundere limitată. (2) În cadrul formelor de exercitare 
prevăzute la alin. (1) îşi pot exercita profesia şi avocaţi colaboratori, în baza unui contract de 
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colaborare, sau avocaţi salarizaţi, în baza unui contract de salarizare în interiorul profesiei, 
potrivit prevederilor Legii şi ale prezentului statut.” 

De asemenea, se reţine că, art. 46 alin. 3 din Legea  nr. 571/22.12.2003 privind Codul fiscal, 
reglementează: ,,Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor 
[….], de avocat, [….] sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în 
condiţiile legii”, iar art. 231 din H.G. nr. 44/22.01.2004 - Partea I - pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  stabileşte că: ,,Veniturile 
obţinute de avocaţii stagiari în baza contractelor de colaborare precum şi avocaţii salarizaţi în 
interiorul profesiei sunt considerate venituri din activităţi independente.” 
 Ca atare, reţine instanţa de fond că veniturile obţinute de către reclamantă din onorariile 
încasate de la cabinetul beneficiar al colaborării, la care s-a obligat, ca şi onorariile încasate de la 
propria clientelă constituie venituri obţinute din exercitarea activităţii independente de avocat. 
 Art.48 din Legea nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal, cu denumirea marginală „Reguli 
generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza 
contabilităţii în partidă simplă”, stabileşte că: „(1) Venitul net din activităţi independente se 
determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, 
deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cu excepţia prevederilor art. 49 şi 
50. [….](4) Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, 
pentru a putea fi deduse, sunt:  a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul 
realizării venitului, justificate prin documente; b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar 
al anului în cursul căruia au fost plătite; [….] (5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: i) 
cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al contribuabilului 
sau asociaţilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii 
independente; (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil 
pentru uzul personal sau al familiei sale; [….] f) amenzile, confiscările, dobânzile, penalităţile de 
întârziere şi penalităţile datorate autorităţilor române şi străine, potrivit prevederilor legale, altele 
decât cele plătite conform clauzelor din contractele comerciale”.  
  Cât priveşte normele ce reglementează documentele justificative şi financiar-contabile, arată 
instanţa de fond că Pct. B Anexa 1 din O.M.F.P. nr.1040/08.07.2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către 
persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal stabilesc că:  
 ,,13. Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul 
efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă, 
dobândind astfel calitatea de document justificativ.  
   14. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale, 
prevăzute în structura formularelor aprobate:  
  - denumirea documentului;  
         - numele şi prenumele contribuabilului, precum şi adresa completă; 
         - numărul documentului şi data întocmirii acestuia; 
         - menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când 
este cazul);   
        - conţinutul operaţiunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, şi temeiul legal al 
efectuării ei; 

 - datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate; 
 - numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea 

operaţiunii; 
- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor în documente 

justificative.  
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15. Documentele care stau la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă pot 
dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizează toate informaţiile 
prevăzute în normele legale în vigoare”. 
    Punctul 43 din acelaşi ordin, stabileşte condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească 
cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, respectiv: a) să fie efectuate în cadrul 
activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente; b) să fie cuprinse în 
cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite; [….]   

a) cheltuielile efectuate în interesul direct al activităţii, cum sunt: 
    - cheltuielile cu achiziţionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar şi 
mărfuri; […]           
    - cheltuielile cu transportul de bunuri şi de persoane; 
    - cheltuielile de delegare, detaşare şi deplasare;      […]           
    - cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate asociaţiilor profesionale 
din care fac parte contribuabilii. 
 Cum, cu excepţia situaţiilor ce rezultă din Anexele 1, 2 şi 3 din Raportul de expertiză 
contabilă efectuată în cauză, fiind cazul sumelor achitate cu titlu de penalităţi, o serie de cheltuieli 
de transport, precum şi cele aferente achiziţionării cărţilor ,,Adevărul”, cheltuielile efectuate, 
constituie cheltuieli în interesul direct al activităţii şi au fost dovedite cu documente justificative, 
instanţa reţine caracterul lor deductibil. 

 Totodată, reţinând ca veridic faptul că onorariile avocatului colaborator constituie venituri 
obţinute din exercitarea activităţii independente de avocat, văzând şi aceste ultime dispoziţii legale, 
instanţa recunoaşte faptul că realizarea acestor venituri implică din partea avocatului colaborator 
efectuarea unor cheltuieli necesare îndeplinirii sarcinilor la care s-a obligat prin convenţia de 
colaborare, ori, potrivit contractului de colaborare, avocatul colaborator s-a obligat să servească 
interesele clientelei, încredinţate de către cabinetul beneficiar. 

În acest context, cheltuielile efectuate de către avocatul colaborator, pentru desfăşurarea 
activităţii încredinţate, sunt cheltuieli proprii şi, dacă acestea îndeplinesc şi celelalte condiţii 
prevăzute de lege, se deduc din veniturile obţinute. 
 Instanţa, relativ la natura cheltuielilor reţinute prin expertiză ca având caracter deductibil, 
observă că acestea reprezintă cheltuieli de deplasare, realizate pentru desfăşurarea activităţii pentru 
care s-au realizat veniturile, fapt dovedit prin documentele justificative, identificate de expert, în 
evidenţa contabilă a contribuabilului, cheltuielile cu achiziţionarea de materiale consumabile şi 
obiecte de inventar necesare aceleiaşi activităţi.  
 De asemenea, reţine instanţa de fond că se regăsesc şi cheltuieli reprezentând taxa aferentă 
examenului de promovare în profesie, precum şi pentru specializare în cunoaşterea unei limbi 
străine, cheltuieli ce sunt apreciate, ca având legătură cu activitatea desfăşurată, fiind efectuate în 
scopul acesteia. 
 Relativ la împrejurarea că documentul justificativ al acestor din urmă cheltuieli are înserat 
doar numele persoanei fizice E.M., nefiind menţionată calitatea de avocat al plătitorului, este reţinut 
de instanţa de fond ca fiind lipsit de relevanţă în aprecierea împrejurării că această cheltuială este 
efectuată în scopul realizării activităţii de avocat, de vreme ce are legătură nemijlocită cu această 
activitate. 
 În privinţa penalităţilor achitate în perioada 2007-2009, instanţa reţine că, în mod corect, atât 
organul fiscal, cât şi expertul, au reţinut aplicarea prevederilor art. 48 alin. 7 lit. f din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, care fac inadmisibilă deducerea.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta DGFP TULCEA – AIF TULCEA, 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art.3041 
Cod pr.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
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- organele fiscale au stabilit în conformitate cu prevederile legale, nedeductibilitatea 
cheltuielilor în sumă de 966,12 lei (43,3 lei – c.val.bilete călătorie transport CFR; 305 lei – 
c.val.bilete călătorie transport în comun;  617,82 lei – c.val.bilete călătorie mijloace transport auto 
emise de firmele SC I. SRL, SC A., SC G.S. etc), intimata neprezentând cu ocazia inspecţiei fiscale 
sau în susţinerea contestaţiei prealabile şi nici expertului contabil, documente justificative, din care 
să rezulte că deplasarea a fost efectuată în interesul direct al activităţii; 

- referitor la suma de 1280,37 lei, reprezentând cheltuieli în contabilitate pentru cartelă 
telefon, abonament transport etc., suma de 833 lei, reprezentând taxă examen definitivat, suma de 
2206 lei, reprezentând articole papetărie, curs limba engleză etc., suma de 112,9 lei, contravaloare 
cărţi, şi 1267,09 lei, reprezentând contravaloare bilete transport, taxi, articole papetărie, înregistrate 
în evidenţa contabilă, sunt documente emise pe numele E.M. şi nu pentru avocat E.M. şi nu pot avea 
calitatea de elemente justificative, aşa cum prevăd Normele generale privind documentele 
justificative şi financiar contabile din OMFP 1040/2004; 

- din Raportul de inspecţie fiscală nr.22610/25.03.2011, rezultă că E.M. – avocat, nu-şi 
exercită profesia de avocat într-una din formele prevăzute la art.5 alin.1 din Legea nr.51/1995, însă a 
emis chitanţe, care au fost înregistrate în evidenţa contabilă, pentru veniturile încasate de la Cabinet 
avocatură M.T., reprezentând onorariu primit, conform cotelor înscrise în contractul de colaborare şi 
nu are încasări de la clientela proprie, pentru care nu are emise facturi. 

Pentru considerentele sus-expuse, arată recurenta că, în mod corect, organele fiscale au 
stabilit în conformitate cu prevederile legale nedeductibilitatea cheltuielilor menţionate. 

În referire la acordarea cheltuielilor de judecată, se arată că nu sunt îndeplinite condiţiile 
art.274 alin.1 Cod pr.civilă, şi nici aspectele privind reaua-credinţă, comportarea neglijentă sau 
exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale,  pentru a se putea reţine în sarcina recurentei pârâte 
obligativitatea plăţii acestora, solicitând admiterea recursului, cu consecinţa modificării sentinţei 
recurate, în sensul respingerii acţiunii reclamantei, ca nefondată. 

Prin întâmpinare, intimata reclamantă  solicită respingerea recursului declarat de DGFP 
TULCEA, cu obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, învederând în esenţă că, recurenta 
nu a formulat noi critici prin cererea de recurs şi nu a expus argumentele pentru care instanţa de 
fond, ar fi pronunţat o hotărâre viciată din punct de vedere juridic. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în 
esenţă: 
 Instanţa a fost investită la data de 20.10.2011, de reclamanta M.E., cu soluţionarea cauzei 
având ca obiect anularea Deciziei nr. 28 din 23.05.2011,  a Deciziei de impunere şi a Raportului de 
inspecţie fiscală  nr. 22611/25.03.2011, ca netemeinice şi nelegale, cu cheltuieli de judecată, cu 
motivaţia sus-expusă, astfel că, prin Sentinţa civilă nr.3012/15.06.2012, Tribunalul Tulcea a dispus 
admiterea în parte a contestaţiei dedusă judecăţii, anulând actele administrative întocmite de organul 
fiscal, cu consecinţa obligării intimatei pârâte să plătească contestatoarei 700 lei, reprezentând 
cheltuieli de judecată, pentru argumentele arătate mai sus. 
 Acestea sunt condiţiile în care recurenta pârâtă DGFP TULCEA – AIF formulează prezentul 
recurs, criticând soluţia pronunţată de instanţa de fond, pentru netemeinicie şi nlegalitate, cu 
indicarea temeiului de drept prevăzut de art.3041 Cod pr.civilă, pentru considerentele reţinute. 

Curtea, conform probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 
Cod civil, reţine în esenţă că intimata reclamantă M.E. este avocat în Baroului Bucureşti, iar potrivit 
Contractului de colaborare nr. 44/15.02.2006, precum şi a Actului Adiţional nr.78/10.04.2008, şi-a 
desfăşurat activitatea ca avocat colaborator al Cabinetului de Avocatură M.T. din Bucureşti, fiind 
deţinătoare a Certificatului de înregistrare fiscală seria A nr. 0351199, potrivit cu care i-a fost 
atribuit codul de înregistrare fiscală nr. 20926554. 
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Totodată, reţine Curtea că intimata a fost înscrisă în Tabloul avocaţilor Baroului Bucureşti, 
în calitate de avocat stagiar în baza Deciziei Baroului Bucureşti nr.783/20.02.2006, devenind avocat 
definitiv, urmare emiterii Deciziei nr.1078/61/20.03.2008, desfăşurându-şi activitatea profesională 
în baza Legii nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 

În perioada 14.03.2011 – 25.03.2011, autoritatea fiscală teritorială – recurenta pârâtă DGFP 
TULCEA – în baza avizului de inspecţie fiscală nr.21348/15.02.2011, a efectuat o inspecţie fiscală, 
al cărui obiect l-a constituit „verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, 
corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabil, respectării 
prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificării bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor 
obligaţiilor de plată şi accesoriilor aferente acestora la: 

- impozit pe venit pentru perioada 01.01.2007 – 31.12.2009”, 
cu menţiunea că, până la momentul efectuării controlului, contribuabilul nu a avut efectuată 
verificare pe linia obligaţiilor fiscale, de la data autorizării şi până la data controlului fiscal. 

Ca urmare a inspecţiei fiscale generale, relativ la impozitul pe venit, aferent perioadei 
01.01.2007-31.12.2009, organul fiscal a întocmit Raportul de inspecţie fiscală 
nr.22610/25.03.2011, potrivit cu care s-a stabilit pentru perioada 2007-2009, un impozit pe venit 
suplimentar, în valoare de 1.092 lei, la care s-a calculat suma de 438 lei, cu titlu de obligaţii fiscale 
accesorii şi 164 lei penalităţi de întârziere, pentru ca, prin Decizia de impunere nr.22611 din 
25.03.2011, să se fi stabilit în sarcina contribuabilului E.M. - AVOCAT, obligaţii fiscale în sumă de 
1.092 lei, impozit pe venit şi obligaţii accesorii, în sumă de 602 lei. 

Urmare contestaţiei formulate de contribuabilul M.E. – avocat, împotriva deciziei de 
impunere, prin Decizia nr. 28/23.05.2011, D.G.F.P. Tulcea a respins, ca neîntemeiată, contestaţia 
privind suma totală de 1.694 lei, reprezentând impozit pe venit, constituită din: 1092 lei – impozit pe 
venit şi 602 lei–accesorii, stabilită de AIF – SIFPF 2. 
 În aceste condiţii, intimata reclamantă M.E. formulează contestaţie împotriva sus-
menţionatei decizii, cu prilejul judecăţii cauzei, în circumstanţiere, propunând şi încuviinţându-i-se, 
efectuarea unui raport de expertiză contabilă judiciară, cu obiective privind: 

- stabilirea caracterului deductibil a cheltuielilor efectuate conform documentelor 
justificative, înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anii 2007-2009 inclusiv; 

- stabilirea bazei de impozitare şi eventualele diferenţe faţă de calculele reţinute în raportul 
de inspecţie fiscală; 

- calcularea eventualelor accesorii, în raport de concluziile privind cel de-al doilea 
obiectiv. 

Potrivit lucrării de specialitate efectuată în cauză, apreciază Curtea că, în mod legal şi 
temeinic instanţa de fond a reţinut că, în perioada supusă controlului fiscal 2007-2009, conform 
documentelor justificative înregistrate în evidenţa contabilă, cheltuielile efectuate de intimată au fost 
în cuantum de 13077 lei, din care: 12794 lei au caracter deductibil, suma de 283,45 lei neputând 
face obiectul deducerilor, constatare în raport de care intimata datorează numai suma de 83 lei, 
reprezentând diferenţă de impozit, majorări dobânzi şi penalităţi de întârziere, şi nicidecum suma de 
1.694 lei, aşa după cum au reţinut organele fiscale. 

Revenind la motivele de recurs deduse judecăţii, Curtea reţine: 
În referire la criticile formulate de recurentă privind: 
- „cheltuieli pentru deplasare” efectuate de intimată, cu motivaţia recurentei în esenţă că, pe 

parcursul celor trei ani, ce au făcut obiectul verificării, o parte din cheltuieli nu au fost acceptate ca 
deductibile, întrucât nu au fost respectate prevederile art. 48 alin. 1 lit. a, cu referire la art. 48 alin. 7 
lit. a, respectiv 48 alin. 5 lit. i din Legea 571/2003, fiind „înregistrate în contabilitate fără 
documente justificative”, făcându-se referire la cheltuielile de transport, care nu au fost însoţite şi de 
ordine de deplasare, şi la faptul că, „reclamanta nu şi-a desfăşurat activitatea prin vreuna din 
formele de exercitare a profesiei prevăzută de art. 5 alin. 1 din Legea 51/1995”; 
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- „cheltuieli în contabilitate” pentru cartelă telefon, abonament transport etc., taxă examen 
definitivat, articole papetărie, curs limba engleză etc., contravaloare cărţi şi contravaloare bilete 
transport, taxi, articole papetărie, înregistrate în evidenţa contabilă, cu motivaţia în esenţă că „sunt 
documente emise pe numele E.M. şi nu pentru avocat E.M. şi nu pot avea calitatea de elemente 
justificative, aşa cum prevăd Normele generale privind documentele justificative şi financiar 
contabile din OMFP 1040/2004”; 

- „cheltuielile rezultate din exercitarea profesiei de avocat, într-una din formele prevăzute 
de art.5 alin.1 din Legea nr.51/1995”, prin emiterea unor chitanţe, înregistrate în evidenţa 
contabilă, pentru veniturile încasate de la Cabinet avocatură M.T., reprezentând onorariu primit, 
conform cotelor înscrise în contractul de colaborare, cu motivaţia în esenţă că intimata „nu are 
încasări de la clientela proprie, pentru care nu are emise facturi”, 

Curtea apreciază în sensul respingerii acestora, ca nefondate, deoarece: 
Aşa după cum rezultă din actele de control fiscal, aceste cheltuieli, în cuantum total de 

966,12 lei, din care:   
- 43,3 lei – c.val. bilete călătorie transport CFR;  
- 305 lei – c.val. bilete călătorie transport în comun;   
- 617,82 lei – c.val. bilete călătorie mijloace transport auto emise de firmele SC Impex SRL, 

SC A., SC G.S.  etc.), 
reprezintă cheltuieli de deplasare, realizate pentru desfăşurarea activităţii pentru care, s-au realizat 
veniturile, fapt dovedit prin documentele justificative, identificate de expert, în evidenţa contabilă a 
contribuabilului, acestea având caracter deductibil. 
 Astfel, reţine Curtea că, potrivit art.5 din Legea nr.51/1995, republicată, privind organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat:  
„ Alin.1 - Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete asociate, 
societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu răspundere limitată. 
    Alin.2 - În cabinetul individual îşi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau 
împreună cu alţi avocaţi colaborator…”, 
iar potrivit art.231 din HG nr.44/2004 - Partea I - pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  stabileşte că: ,,Veniturile obţinute de avocaţii 
stagiari în baza contractelor de colaborare precum şi avocaţii salarizaţi în interiorul profesiei sunt 
considerate venituri din activităţi independente.” 
 În aplicarea textelor de lege sus-citate, reţine Curtea că legiuitorul a înţeles în conţinutul art. 
46 Cod fiscal, denumit: „Definirea veniturilor din activităţi independente” să stipuleze că: 
     „Alin.1 - Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din 
profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual 
şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente. 
     Alin.2 - Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale 
contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi din 
practicarea unei meserii. 
     Alin.3 - Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor 
medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, 
consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate 
în mod independent, în condiţiile legii. 
     Alin.4 - Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală 
provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee 
tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea”. 
 În acelaşi sens, reţine Curtea că, potrivit art.180 din Hotărârea nr.64/03.12.2011 a UNBR 
privind aprobarea Statutului profesiei de avocat, s-a prevăzut că: 

,,Alin.1 - Avocatul poate exercita profesia în una dintre următoarele forme: 
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a) cabinet individual;   
b) cabinet sociat;   
c) societate civilă profesională;   
d) societate profesională cu răspundere limitată.  

Alin.2 - În cadrul formelor de exercitare prevăzute la alin. (1) îşi pot exercita profesia şi 
avocaţi colaboratori, în baza unui contract de colaborare, sau avocaţi salarizaţi, în baza unui 
contract de salarizare în interiorul profesiei, potrivit prevederilor Legii şi ale prezentului statut.” 
 Coroborând sus-menţionatele texte de lege, cu dispoziţiile cuprinse în conţinutul art.48 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, denumit: „Reguli generale de stabilire a venitului net anual 
din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă”, care în alin.1 
prevede: „Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi 
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea 
în partidă simplă, cu excepţia prevederilor art. 49 şi 50”, venitul brut cuprinzând, conform alin.2:  

„a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii; 
     b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în 
legătură cu o activitate independentă; 
         c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate 
independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii; 
        d) veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu concura 
cu o altă persoană; 
        e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate 
independentă; 
       f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat 
pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi”, 
legiuitorul neconsiderând ca fiind venituri brute cele cuprinse în alin.3, potrivit căruia: 
      „a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea 
unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia; 
       b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau 
juridice; 
      c) sumele primite ca despăgubiri; 
      d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii”, 
condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea 
fi deduse, fiind stabilite în alin.4, în sensul că:  
     a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin 
documente; 
     b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite; 
     c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz; 
    c^1) să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe 
pentru cabinetele medicale, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (16); 
    d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru: 
    1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 
    2. activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii 
pentru care este autorizat contribuabilul; 
    3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional; 
    4. persoane care obţin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, 
cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la 
momentul plăţii de către suportator” 
legiuitorul stabilind şi cheltuielile deductibile limitat în alin.5, ca fiind: 
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    a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate 
conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6); 
    b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. 
(6); 
    c) suma cheltuielilor cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, 
în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru 
instituţiile publice; 
    d) cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul 
de salarii realizat anual; 
    e) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie; 
    f) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii; 
    f^1) cheltuielile reprezentând tichetele de vacanţă acordate de angajatori, potrivit legii; 
    g) contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru o persoană; 
    h) prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 250 
euro anual pentru o persoană; 
    i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al 
contribuabilului sau asociaţilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este 
aferentă activităţii independente; 
    j) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili, 
inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii; 
    k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care 
desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza 
contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a 
României; 
    l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul contractelor 
de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de 
leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi 
societăţile de leasing; 
    m) cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul determinată 
conform alin. (6); 
    n) cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, 
organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut 
realizat”, 
cu menţiunea bazei de calcul, ce se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile 
deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, 
cheltuielile de protocol, cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale, aşa după cum se dispune în 
alin.6 şi cu precizarea făcută în conţinutul alin.7, referitoare la „Nu sunt cheltuieli deductibile: 
    a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale; 
    b) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul 
României sau în străinătate; 
    c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în 
străinătate; 
    d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. d) şi la alin. (5) 
lit. h); 
    e) donaţii de orice fel; 
    f) amenzile, confiscările, dobânzile, penalităţile de întârziere şi penalităţile datorate autorităţilor 
române şi străine, potrivit prevederilor legale, altele decât cele plătite conform clauzelor din 
contractele comerciale; 
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    g) ratele aferente creditelor angajate; 
    h) *** Abrogată 
    i) cheltuielile de achiziţionare sau de fabricare a bunurilor şi a drepturilor amortizabile din 
Registrul-inventar; 
    j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile, dacă 
inventarul nu este acoperit de o poliţă de asigurare; 
    k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare; 
    l) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit; 
    l^1) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în 
scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu 
au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în 
folosinţă. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se 
înscriu în oricare dintre următoarele categorii: 
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii 
de curierat; 
    2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii; 
    3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de 
taximetrie; 
    4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte 
persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi; 
    5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial. 
    Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea. 
    În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac obiectul 
limitării deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere. 
    Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin norme; 
    m) alte sume prevăzute prin legislaţia în vigoare”, 
iar potrivit alin.8: „Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să 
organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare 
privind evidenţa contabilă, şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar 
şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie”, pentru ca, în alin.9 să se fi prevăzut 
că: „În Registrul-inventar se trec toate bunurile şi drepturile aferente desfăşurării activităţii”,  
Curtea concluzionează că, susţinerile recurentei sunt nefondate, urmând a fi respinse. 
 Dintr-o altă perspectivă, cât priveşte Normele ce reglementează documentele justificative şi 
financiar contabile, reţine Curtea că, coroborând dispoziţiile cuprinse în art.13, art.14 şi art.15 din 
Ordinul M.F.P nr.1040 din 08.07.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 
şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de 
contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Pct.B. Anexa 1, 
conform cărora: 
 Art.13: 

„Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei 
într-un document care stă la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă, dobândind 
astfel calitatea de document justificativ”. 

Art.14: 
     „Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale, prevăzute 
în structura formularelor aprobate: 
    - denumirea documentului; 
    - numele şi prenumele contribuabilului, precum şi adresa completă; 
    - numărul documentului şi data întocmirii acestuia; 
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    - menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este 
cazul); 
    - conţinutul operaţiunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, şi temeiul legal al 
efectuării ei; 
    - datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate; 
    - numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea 
operaţiunii; 
    - alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor în documente 
justificative”. 
 Art.15: 
     „Documentele care stau la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă simplă pot 
dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizează toate informaţiile 
prevăzute în normele legale în vigoare”, 

cu prevederile cuprinse în art. 43 al Pct. F Anexa 1 din acelaşi ordin, denumit: „Norme 
privind evidenţierea cheltuielilor”, în care se prevăd condiţiile generale pe care trebuie să le 
îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse: 
     „a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate 
prin documente; 
     b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost 
plătite; 
     c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II din Codul fiscal; 
     d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru: 
    - active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 
    - activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii 
pentru care este autorizat contribuabilul; 
    - boli profesionale, risc profesional şi accidente de muncă; 
    - persoane care obţin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din titlul III din 
Codul fiscal, cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul 
acesteia, la momentul plăţii de către suportator. 
    Evidenţa contabilă în partidă simplă a cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, în funcţie de 
natura lor, astfel: 
     a) cheltuielile efectuate în interesul direct al activităţii, cum sunt: 
    - cheltuielile cu achiziţionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar şi 
mărfuri; 
    - cheltuielile cu lucrări executate şi servicii prestate de terţi; 
    - cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrări şi prestarea de servicii pentru 
terţi; 
    - chiria pentru spaţiul în care se desfăşoară activitatea, pentru utilaje şi pentru alte instalaţii 
închiriate, utilizate în desfăşurarea activităţii, în baza unui contract de închiriere; 
    - dobânzile aferente creditelor bancare; 
    - cheltuielile cu comisioanele şi cu alte servicii bancare; 
    - cheltuielile cu primele de asigurare; 
    - cheltuielile cu reclama şi publicitatea; 
    - cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii; 
    - cheltuielile cu energia şi apa; 
    - cheltuielile cu transportul de bunuri şi de persoane; 
    - cheltuielile de delegare, detaşare şi deplasare; 
    - cheltuielile de personal; 
    - cheltuielile cu impozite şi taxe, altele decât impozitul pe venit; 
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    - cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, pentru constituirea 
Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi alte 
contribuţii obligatorii; 
    - cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate asociaţiilor 
profesionale din care fac parte contribuabilii; 
    b) cheltuielile cu sponsorizarea şi mecenatul; 
    c) cheltuielile de protocol; 
    d) cheltuielile cu amortizarea fiscală; 
    e) în cazul utilizării bunurilor cu folosinţă mixtă (pentru afacere şi în scop personal), cheltuiala 
deductibilă se determină, după caz, proporţional cu: 
    - numărul de kilometri parcurşi în interes de afacere; 
    - numărul de metri pătraţi folosiţi în interes de afacere; 
    - numărul de unităţi de măsură specifice în alte cazuri; şi 
    f) alte cheltuieli deductibile plafonat, stabilite potrivit reglementărilor în vigoare privind 
impozitul pe venit”, 

Curtea apreciază că susţinerile recurentei sunt nefondate, urmând a fi respinse, aceste 
cheltuieli fiind incluse de legiuitor în categoria celor deductibile, după cum legal şi temeinic a 
apreciat şi instanţa de fond. 
 În acelaşi sens, apreciază Curtea a fi necesar a se avea în vedere, cu excepţia situaţiilor ce 
rezultă din Anexele 1, 2 şi 3 din Raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză, şi sumele 
stabilite a fi achitate cu penalităţi, pentru cheltuielile de transport, precum şi cele aferente 
achiziţionării cărţilor „Adevărul”, cheltuielile fiind efectuate în interesul direct al activităţii 
intimatei, şi astfel deductibile. 
 Legal şi temeinic apreciază Curtea că, reţinând ca veridic faptul că onorariile avocatului 
colaborator constituie venituri obţinute din exercitarea activităţii independente de avocat, 
instanţa de fond a recunoscut intimatei faptul că realizarea acestor venituri implică din partea 
avocatului colaborator efectuarea unor cheltuieli, necesare îndeplinirii sarcinilor la care s-a 
obligat, prin convenţia de colaborare. 
 Atât timp cât avocatul colaborator s-a obligat prin contractul de colaborare „să servească 
interesele clientei încredinţate de către cabinetul beneficiar”, reţine Curtea că, în mod legal şi 
temeinic, instanţa de fond a avut în vedere toate cheltuielile efectuate de către avocatul colaborator 
pentru desfăşurarea activităţii încredinţate, şi astfel, a statuat că acestea sunt cheltuieli proprii şi 
dacă îndeplinesc celelalte condiţii prevăzute de lege, sus-arătate, prin citarea textelor ce le 
reglementează, se deduc din veniturile obţinute. 
 Ca atare, Curtea reţine, relativ la natura cheltuielilor avute în vedere de instanţa de fond, 
conform Raportului de expertiză contabilă judiciară, efectuată în cauză, că acestea, într-adevăr, 
reprezintă: 

- cheltuieli de deplasare realizate pentru desfăşurarea activităţii pentru care s-au 
realizat veniturile, fapt dovedit prin documentele justificative, identificate în evidenţa 
contabilă a contribuabilului; 

- cheltuieli cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de inventar necesare 
aceleiaşi activităţi; 

- cheltuieli reprezentând taxa aferentă examenului de promovare în profesie, precum 
şi pentru specializare în cunoaşterea unei limbi străine, 

cheltuieli ce sunt apreciate ca având legătură cu activitatea desfăşurată, fiind efectuate în 
scopul acesteia. 
 Relativ la susţinerea recurentei privind împrejurarea că „documentul justificativ al acestor 
din urmă cheltuieli are  înserat numele persoanei fizice E.M., nefiind menţionată calitatea de avocat 
a plătitorului”, reţine Curtea a fi lipsit de relevanţă în aprecierea împrejurării că, această 
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cheltuială este efectuată în scopul realizării activităţii de avocat, de vreme ce are legătură 
nemijlocită cu această activitate, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa de fond. 
 Argumentele acestei aprecieri sunt următoarele: 
 - avocatul şi-a desfăşurat activitatea potrivit art. 5 alin. 2 din Legea 51/1995, dispoziţie 
ce nu a fost avută în vedere de către organul fiscal şi care reglementează posibilitatea că, în cadrul 
cabinetului individual îşi poate desfăşura activitatea singur, sau împreună cu avocaţi colaboratori, 
fapt ce se coroborează cu dispoziţiile art. 231 din HG 44/2004, potrivit cu care „veniturile obţinute 
de avocaţii stagiari, în baza contractelor de colaborare, sunt considerate venituri din activităţi 
independente”, aspect, de asemeni neavut în vedere; 

- veniturile reprezentând onorariu, conform cotelor înscrise în contractul de 
colaborare, reprezintă venituri din activităţi independente şi, prin urmare, cheltuielile efectuate 
de contribuabil şi justificate cu documente sunt efectuate în interesul direct al activităţii şi 
îndeplinesc, condiţiile prevăzute de art. 48 alin. 4 lit. a din Legea 571/2003 fiind  deductibile. 
 În referire la motivul de recurs privind „cheltuielile de judecată”, stabilite de instanţă în 
sarcina recurentei pârâte, cu prilejul judecăţii cauzei la fond, cu motivaţia în esenţă că: „nu sunt 
îndeplinite condiţiile art.274 alin.1 Cod pr.civilă, şi nici aspectele privind reaua-credinţă, 
comportarea neglijentă sau exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale,  pentru a se putea reţine 
în sarcina sa, obligativitatea plăţii acestora”, Curtea apreciază în sensul respingerii ca nefondat 
şi a acestui motiv de recurs, deoarece: 
 Cheltuielile de judecată reprezintă ansamblul sumelor de bani pe care trebuie să le suporte 
părţile în legătură cu activitatea lor procesuală. 
 Astfel, potrivit art.274 Cod pr.civilă „Partea care cade în pretenţiuni va fi obligată, la 
cerere, să plătească cheltuielile de judecată”, situaţie de fapt ce conduce la concluzia că legiuitorul 
a avut în vedere principiul potrivit căruia acordarea cheltuielilor de judecată se bazează pe culpa 
procesuală a părţii ce a pierdut litigiul. 
 În speţă, constată Curtea că instanţa de judecată a reţinut culpa procesuală a recurentei 
pârâte care, prin poziţia procesuală abordată, a determinat-o pe intimata reclamantă să efectueze 
cheltuieli aferente judecării cauzei, în sumă de 700 lei, reprezentând contravaloare expertiză 
contabilă. 
 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 respinge, ca nefondat, 
recursul dedus judecăţii de recurenta pârâtă DGFP TULCEA, sub toate aspectele. 
 

4. Refuz soluţionare cerere de comunicare răspuns. Contestaţie împotriva deciziei de 
revizuire a pensiei militare. Plata daunelor morale. 
 

Art.2 alin.(1) lit.i) din Legea 554/2004 
 

Potrivit art.2 alin.(1) lit.i) din Legea 554/2004: „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”. 

  Pârâtul a depus la dosar Hotărârea nr. 4033/12.04.2012 prin care Comisia de contestaţii din 
cadrul M.A.I. a soluţionat contestaţia, astfel încât s-a apreciat corect că primul capăt de cerere a rămas fără 
obiect. Astfel, prin soluţionarea contestaţiei nu mai există refuz de a răspunde la procedura prealabilă 
efectuată de reclamant împotriva deciziei de revizuire a pensiei. 

Faptul că reclamantul a înaintat două contestaţii formulate împotriva aceleiaşi decizii nu atrage 
obligaţia Comisiei de Contestaţii de a emite două hotărâri. In condiţiile in care prin hotărârea depusă a fost 
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analizată contestaţia, fiind apreciată ca legală decizia de revizuire a pensiei, se apreciază că obligaţia 
organului competent s-a realizat, acţiunea fiind lipsită de obiect. 

 
Decizia civilă nr. 133/CA/28.01.2013 

                           Dosar nr. 6178/118/2012 
 

Prin cererea înregistrată sub nr. 6178/118/2012 pe rolul Tribunalului Constanta, reclamantul 
T.C. a chemat in judecată pe pârâta Casa de Pensii Sectorială a M.A.I., solicitând obligarea pârâtei 
să ii comunice un răspuns la cele solicitate de către reclamant şi obligarea acesteia la plata daunelor 
morale in valoare de 20.000 lei. 

Motivându-şi in fapt cererea, reclamantul a arătat, în esenţă, că la data de 17.01.2012 (data 
confirmării de primire), a contestat decizia de revizuire a pensiei, pentru încălcarea dreptului de 
proprietate al acestuia asupra gradului militar, arătând unele aspecte concludente in acest sens. La 
cele solicitate de către reclamant, nu a primit niciun răspuns in termenul legal de 45 zile. In acest 
sens, a depus la pârâta o plângere prealabila pentru depăşirea termenului legal fapt rezultat prin 
confirmarea de primire din data de 13.03.2012. 

    Reclamantul a considerat că refuzul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. şi a Comisiei de 
soluţionare a contestaţilor înfiinţată pe lângă această instituţie este nejustificat, producându-i-se în 
acest fel suferinţe psihice, deoarece i-a creat sentimente de frustrare, de inferioritate, fiind umilit de 
aceste autorităţi care l-au ignorat. A considerat că valoarea prejudiciului moral astfel produs este de 
20.000 lei. 

    Legal citată, pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor a 
formulat întâmpinare, solicitând respingerea primului capăt de cerere că rămas fără obiect şi 
respingerea celui de-al doilea capăt de cerere ca nefondat. 

Prin sentinţa civilă nr.3253 din 25.09.2012, Tribunalul Constanţa a respins capătul de 
cerere privind obligarea pârâtei Casa  de  Pensii  Sectorială  a  M.A.I. la comunicarea răspunsului la 
contestaţie, ca rămas fără obiect. 

A respins capătul de cerere privind obligarea pârâtului la daune morale, ca nefondat. 
Pentru a pronunţa astfel prima instanţă a reţinut că, în şedinţa din data de 12.04.2012 a 

Comisiei de contestaţii pensii din cadrul Ministerului Administraţiei si Internelor, s-a luat în discuţie 
contestaţia înregistrată la Comisie cu nr.3.851.033 din 10.04.2012 introdusă, in termen, împotriva 
Deciziei nr.123373/12.12.2011 privind revizuirea pensiei, comunicată la data de 19.12.2011, de 
către numitul T.C. 

Contestatorul a contestat decizia menţionată, solicitând revocarea acesteia ca fiind 
netemeinică şi nelegală. 

Analizând situaţia de fapt şi temeiurile de drept invocate de contestator şi luând în 
considerare dispoziţiile care au stat la baza emiterii Deciziei contestate, Comisia a constatat că în 
procesul de revizuire a pensiei, la stabilirea punctajului mediu anual, Casa de Pensii Sectorială a 
M.A.I. a utilizat datele scrise în actele doveditoare privind veniturile realizate aflate în dosarul de 
pensionare (în care sunt incluse sporurile, primele, salariul de merit, indemnizaţia de comandă, după 
caz), iar pentru perioadele în care nu s-au identificat veniturile, s-a utilizat salariul mediu pe 
economie. De asemenea, reclamantul a beneficiat de majorarea punctajului realizat cu procentele 
legale corespunzătoare pentru contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară, activitatea 
desfăşurată în condiţii de muncă cu drept la spor de vechime şi semnul onorific pentru 20 ani. 

Revizuirea pensiei s-a efectuat în raport cu stagiul total de cotizare valorificat în ultima 
decizie de pensie până la data încheierii procesului de recalculare, aşa cum este prevăzut la art. 3 
alin. (1) din anexa 3 la O.U .G. nr. 1/2011. 
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Determinarea cuantumului pensiei revizuite s-a efectuat prin împărţirea punctajului mediu 
anual la stagiul complet de cotizare de 20 ani, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Anexa nr. 3 la 
O.U .G. nr. 1/2011. 

O.U.G. nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate 
beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în baza căreia 
s-a realizat revizuirea pensiilor, nu dispune anularea/revocarea deciziilor emise ca urmare a 
efectuării acestei operaţiuni şi nici menţinerea în plată a cuantumului pensiei mai avantajoase. 

In acţiunea formulată, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei să îi comunice răspuns la cele 
solicitate iar tribunalul a reţinut că întrucât s-a comunicat reclamantului răspuns la solicitările sale, 
acţiunea a rămas fără obiect. Astfel, reclamantul a contestat la data de 17.01.2012 decizia de 
revizuire a pensiei, iar ulterior, în lipsa unui răspuns la contestaţia sa, a formulat plângere prealabilă. 

   La data de 12.04.2012, Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor a soluţionat contestaţia reclamantului, prin Hotărârea nr. 4033, in sensul respingerii 
contestaţiei. 

Reţinând că nu se poate constata un prejudiciu efectiv, astfel cum susţine reclamantul, câtă 
vreme solicitarea sa adresată pârâtei a fost soluţionată, reclamantul primind răspuns în acest sens, 
instanţa a respins ca nefondat al doilea capăt de cerere. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a formulat recurs reclamantul T.C., care a 
criticat-o pentru netemeinicie şi nelegalitate sub următoarele aspecte: 

In tot materialul prezentat in motivarea deciziei de respingere a capetelor de acuzare pe care 
le-a formulat se face referire numai la contestaţia depusă cu privire la decizia de revizuire a pensiei 
care a avut două puncte: încălcarea dreptului de proprietate a principului neretroactivităţii legii şi 
egalităţii în drepturi şi în subsidiar in cazul respingerii primului punct contestarea cuantumului 
pensiei revizuite. 

Obiectul chemării in judecată a Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. a fost acela a refuzului 
nejustificat de a-i răspunde la contestaţia depusă, având ca temă încălcarea dreptului de proprietate 
asupra gradului militar, fapt pentru care arată că în ziua de 12.01.2012 cu două confirmări de primire 
şi conform facturii seria CNPRMCT nr.000755480/12/01/2012 unde ca destinatar la poziţiile 597 si 
607 apare denumirea pârâtei. 

Deci obiectul chemării in judecată nu a fost acela invocat în întimpinarea făcută şi care a fost 
luată în calcul (poate din eroare) de completul de judecata. 

De astfel din conţinutul hotărârii nr. 4033/12.04.2012 nu se face nicio referire la cea de a 
doua contestaţie ce a depus-o, deci rezulta clar, logic şi normal că nu a fost soluţionată la acea dată. 

Completul de judecată nu a ţinut cont de înscrisurile şi actele depuse pentru dovedirea 
faptului ca nu i-a răspuns la ce a solicitat şi în special a celor două confirmări a primire a 
corespondentei cu factura de plata. 

Mai susţine că în judecarea şi în special în redactarea sentinţei civile nr. 3253/2012 se face 
referire numai la probele prezentate de Casa de Pensii Sectoriala a M.A.I., ignorând total actele şi 
înscrisurile prezentate de recurent şi existente in dosar: contestaţia depusa la data de 17.01.2012, cu 
confirmarea de primire si factura de achitare a corespondenţei; plângerea prealabilă (notificarea) cu 
confirmarea de primire din 13.03.2012; cupoane de pensii dinainte de anul 2010 in care este scris 
PENSIE MILITARĂ şi din anul 2012 in care se găseşte inscripţionat numai cuvântul PENSIE. 

Consideră că pârâta a încălcat prevederile art.149 din Legea 263/2010, a art. 8 din O.G. 
27/2002. 

Intimatul reclamant a depus la dosar concluzii scrise prin care solicită admiterea recursului 
aşa cum a fost formulat. 

Analizând legalitatea sentinţei recurate, Curtea apreciază nefondat recursul pentru 
următoarele considerente:  
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     Prin acţiunea dedusă judecăţii, reclamantul a investit instanţa de contencios solicitând 
obligarea pârâtului Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. să îi comunice răspunsul la cele solicitate, 
precum şi obligarea la plata daunelor morale. 

In ceea ce priveşte primul capăt de cerere reclamantul motivează acţiunea referindu-se la 
faptul ca la data de 17.01.2012 a contestat decizia de revizuire a pensiei contestaţie  care nu a fost 
soluţionată. 

Reclamantul a considerat ca lipsa răspunsului la contestaţia formulată constituie un refuz 
nejustificat de soluţionare a cererii sale. 

Potrivit art.2 alin.(1) lit.i) din Legea 554/2004: „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”. 

Prin refuz nejustificat de soluţionare a cererii, legiuitorul a avut in vedere lipsa unui răspuns 
de soluţionare a recursului prealabil adresat autorităţii publice emitente a actului administrativ 
apreciat a fi ilegal.  

  Pentru termenul de judecata din 11.09.2012, pârâtul a depus la dosar Hotărârea nr. 
4033/12.04.2012 prin care Comisia de contestaţii din cadrul M.A.I. a soluţionat contestaţia astfel 
încât prima instanţa a apreciat corect că primul capăt de cerere a rămas fără obiect. Astfel, prin 
soluţionarea contestaţiei nu mai există refuz de a răspunde la procedura prealabilă efectuată de 
reclamant împotriva deciziei de revizuire a pensiei, iar reclamantul poate contesta in instanţă 
hotărârea 4033/2012 in termenul prevăzut de lege. 

In criticile formulate, recurentul reclamant confirmă obiectul acţiunii pe care a înţeles să o 
formuleze, dar apreciază că nu a fost soluţionată contestaţia formulată. Aceasta susţinere este 
neîntemeiata întrucât din actele depuse rezultă că reclamantul a contestat decizia de revizuire a 
pensiei nr.123373/12.12.2011, iar hotărârea depusă analizează contestaţia formulată împotriva 
acestei decizii. 

Faptul că reclamantul a înaintat două contestaţii formulate împotriva aceleiaşi decizii nu 
atrage obligaţia Comisiei de Contestaţii de a emite două hotărâri. In condiţiile in care prin hotărârea 
depusă a fost analizată contestaţia, fiind apreciată ca legală decizia de revizuire a pensiei, Curtea 
apreciază că obligaţia organului competent s-a realizat, acţiunea fiind lipsita de obiect. 

Solicitarea recurentului reclamant de a fi obligat paratul la plata daunelor cominatorii pe zi 
întârziere pentru nesoluţionarea în termen a contestaţiei va fi înlăturata, Curtea reţinând că această 
cerere nu a făcut obiectul acţiunii şi implicit nici al analizei primei instanţe fiind o cerere noua 
formulata direct in recurs.   
  Pentru toate aceste considerente apreciind neîntemeiate criticile recurentului reclamant 
Curtea, în raport de dispoziţiile art.312 Cod proc.civilă, va respinge recursul ca nefondat. 
 

5. Comunicare informaţii de interes public. Publicitatea conţinutului autorizaţiei de 
construire. 
 

Art.6 din Legea nr.544/2001 
Art.7 alin.22 şi 23 din Legea nr.50/1991 

 
          Potrivit art.3 din Legea nr.544/2001, asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului 
la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, iar în conformitate cu art.5 alin.1 din lege, 
fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu anumite informaţii de interes 
public, accesul la aceste informaţii realizându-se, astfel cum prevede alin.4 al aceluiaşi articol, prin: a) 
afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau 
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în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie; b) 
consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop. 

În ceea ce priveşte incidenţa art.7 alin.22 din Legea nr.50/1991, se reţine că, într-adevăr, autorităţile 
au obligaţia de a respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu secretul comercial şi 
industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, însă aceste restricţii nu pot limita 
accesul persoanelor la informaţiile publice decât în condiţiile prevăzute de lege, fără a-l putea suprima. 

În acest sens, alin.23 al art.7 menţionează că autorităţile fac publică emiterea autorizaţiei de 
construire şi pun la dispoziţia publicului informaţii privind conţinutul autorizaţiei de construire şi al 
anexelor aferente, care includ toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi. 

 
Decizia civilă nr. 169/CA/30.01.2013 

                    Dosar nr. 15727/118/2011 
 
            Prin cererea formulată la data de 19.12.2011 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 
sub nr.15727/118/2011, reclamanta SC N.E.G. SRL a solicitat obligarea pârâtului Preşedintele 
Consiliului Judeţean Constanţa la comunicarea informaţiilor de interes public solicitate de 
reclamantă prin adresa nr.686/112/2011 din 21.07.2011, respectiv comunicarea autorizaţiei de 
construire a parcului eolian P. şi anexele acesteia, precum şi stabilirea unui termen de executare a 
hotărârii în baza art.18 alin.6 din Legea nr.554/2004 de 5 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii 
şi obligarea pârâtului la plata unei amenzi de 20% pentru fiecare zi de întârziere în executarea 
hotărârii după expirarea termenului stabilit, cu cheltuieli de judecată. 
          În motivarea cererii, reclamanta a susţinut că a formulat o cerere de informare înregistrată sub 
nr.686/112/2011 din 21.07.2011 prin care a solicitat informaţii referitoare la autorizaţia de construire 
a parcului eolian P. şi a anexelor acesteia. La data de 30.08.3011, prin adresa nr.846/112/2011, a 
primit refuzul pârâtului prin care acesta o informa că nu îi poate comunica informaţiile motivat de 
faptul ca “orice comunicare a unor astfel de documente poate fi interpretată şi poate genera 
consecinţa atingerii intereselor comerciale ale operatorilor economici implicate în procedură.” 
          A apreciat reclamanta că pârâtul avea obligaţia să îi răspundă solicitării în conformitate cu 
art.7 alin.23 din Legea nr.50/1991 coroborat cu art.55 alin.1 din Ordinul 839/2009 privind normele 
de aplicare a Legii nr.50/1991, care prevede expres că autorizaţiile de construire/desfiinţare şi 
anexele acestora au caracter public. Mai arată reclamanta că cererea sa privind comunicarea 
autorizaţiei de construire şi a anexelor nu este de natură să intre în conflict cu legislaţia în vigoare 
privind secretul comercial şi industrial, deoarece nu solicită comunicarea unor date tehnice, ci doar a 
unor acte cu caracter public. 
          În drept, cererea a fost întemeiată pe art.2 alin.1 lit.h din Leg.554/2004, art.7 alin.21 si 23 din 
Leg.50/1991, art.55 din Ordinul 839/2009 . 
           Prin sentinţa civilă nr. 1442/19.04.2012 Tribunalul Constanţa a admis  cererea şi a obligat 
pârâtul să comunice reclamantei informaţiile de interes public solicitate prin adresa 
nr.686/112/2011, potrivit art.7 alin.23 din Legea nr.50/1991. 
 În temeiul art.18 alin.6 din Legea 554/2004 a stabilit termen de executare 5 zile de la data 
rămânerii irevocabile a hotărârii, sub sancţiunea aplicării unei amenzi de 20% din salariul minim 
brut pe economie, pe zi de întârziere. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că reclamanta a adresat 
pârâtului la 21.07.2011 o cerere înregistrată sub nr.686/112/2011 prin care a solicitat să îi comunice, 
în termen legal, copii de pe autorizaţia de construire a Parcului eolian P., putere 6 MW şi anexele 
acesteia. 
         Prin adresa nr. R14024/29.07.2011, pârâtul i-a răspuns reclamantei în sensul că nu îi poate 
pune la dispoziţie copii ale autorizaţiilor de construire a parcului eolian P., judeţul Constanţa, 
« deoarece acestea conţin date cu caracter personal », cu precizarea că au fost respectate prevederile 
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art.7 alin.21 din Leg.nr.50/1991 punând la dispoziţia publicului spre informare, pe pagina proprie de 
internet, tabelul cu situaţia autorizaţiilor de construire eliberat de Consiliul Judeţean Constanţa. 
        Potrivit Legii nr.554/2004, art.2 ind.1 lit.h este refuz nejustificat de a soluţiona o cerere, 
exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea, iar conform alin.2 al 
aceluiaşi articol se asimilează actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustificat de a rezolva o 
cerere referitoare la un drept sau interes legitim, ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului 
în termenul legal. 
        Conform legii privind accesul la informaţiile de interes public - Leg.544/2001, accesul liber şi 
neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite prin lege, constituie unul din 
principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu 
Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României, legea 
menţionând ce se înţelege, în sensul legii speciale prin « autoritate » sau « instituţie publică », prin 
«informaţie de interes public » şi prin « informaţie cu privire la date personale ». 
          Instanţa a apreciat că cererea pe care reclamanta a adresat-o pârâtului, prin care a solicitat 
comunicarea în copie a autorizaţiei de construire a parcului eolian P. şi a anexelor acesteia, vizează 
informaţii de interes public în accepţiunea dată de art.2 lit.c din Legea nr.544/2001. 
          S-a considerat că publicitatea autorizaţiilor de construire asigurată prin publicarea pe pagina 
de internet a instituţiei nu este de natură să anihileze dreptul reclamantei la formularea cererii 
întemeiate pe dispoziţiile Legii 544/2001.  
          Instanţa a apreciat că solicitarea reclamantei adresată pârâtului a vizat comunicarea 
autorizaţiei de construire şi a anexelor acesteia, iar nu a documentaţiei tehnice, pentru a fi incidentă 
restricţia prevăzută în alin.23 al art.7 din Legea nr.50/1991, ori documentele care stau la baza 
emiterii autorizaţiei de construire, astfel cum sunt enumerate la art.7 alin.1 din Leg.50/1991, şi care 
constituie  « anexe » ale autorizaţiei nu se identifică cu documentaţia tehnică. La art.7 alin.1 lit.c din 
Legea 50/1991 este menţionată «documentaţia tehnică » ca unul din documentele ce trebuie depuse 
pentru obţinerea autorizaţiei, iar alăturat acesteia sunt menţionate şi celelalte documente, iar prin 
furnizarea relaţiilor şi comunicarea documentelor menţionate la lit. a) şi d) ale art.7 din Legea 
50/1991 nu se poate susţine că s-ar înfrânge restricţia impusă de alin.23, respectiv alin.2 al art.55 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991. 
 Împotriva hotărârii menţionate a declarat recurs pârâtul – Preşedintele Consiliului 
Judeţean Constanţa, care a criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 
 Arată recurentul că instanţa de fond nu recunoaşte şi nu acceptă existenţa unei legislaţii 
specifice punerii la dispoziţia publicului de autorizaţii de construire, în modalitatea recunoscută de 
lege şi anume aceea a publicării pe site-ul propriu sau studiul la sediul instituţiei publice, acordând 
prioritate normei generale reglementate de Legea nr.544/2004. 
 Studiul la sediul instituţiei, alături de comunicarea de duplicate, reprezintă modalităţi de 
luare la cunoştinţă a informaţiilor de interes public, potrivit normei generale, fără a avea importanţă 
modalitatea de acces la informaţiile de interes public, atât timp cât persoana interesată are acces la 
aceasta.  
 Dar reclamantul a solicitat comunicarea de duplicate, ca modalitate de luare la cunoştinţă a 
informaţiilor de interes public, şi nu studierea la sediul instituţiei publice, ca modalitate de acces la 
informaţiile publice aplicabilă în ceea ce priveşte certificatele de urbanism. 
 Consideră recurenta că instanţa a apreciat greşit că o normă specială şi ulterioară normei 
generale are prioritate la aplicare în ceea ce priveşte solicitările intimatei-reclamante. Astfel, instanţa 
a omis că intimata reclamantă a solicitat informaţii publice referitoare la un document reglementat 
special, şi anume o autorizaţie de construire, iar accesul la informaţiile de interes public în materia 
autorizaţiei de construire se face potrivit normei speciale, nu a normei generale a Legii nr. 544/2004. 
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Publicarea pe pagina de internet şi studiul la sediul instituţiei publice sunt cele două 
modalităţi de luare la cunoştinţă de documentul specific în cauză (alin.21 al art.7 din Legea 
nr.50/1991). 

În continuare, arată recurentul că a pus la dispoziţia reclamantei informaţiile de interes public 
referitoare la Parcul eolian P. Pe pagina proprie de internet a Consiliului Judeţean Constanţa la 
rubrica  „rapoarte anuale - autorizaţii de construire” - tabelul cu situaţia autorizaţiilor de construire 
eliberate de instituţie, s-au pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, inclusiv reclamantei, toate 
informaţiile de interes public referitoare la toate autorizaţiile de construire emise, inclusiv acea 
referitoare la Parcul Eolian P. 

Din aceasta perspectivă, solicită să se observe că pârâtul şi-a îndeplinit pe deplin obligaţiile 
instituite de legea specială şi nu a îngrădit accesul reclamantei la informaţiile de interes public ce fac 
obiectul prezentei acţiuni. 

Niciodată reclamanta nu a solicitat studierea documentelor la sediul instituţiei sau afişarea la 
sediu sau publicarea pe site-ul propriu, dacă acestea nu existau, pentru a-şi exercita dreptul privind 
accesul la informaţiile de interes public. 

Comunicarea în scris a documentelor reprezintă o metodă de acces la informaţiile publice, 
dar nu în ceea ce priveşte autorizaţiile de construire. 
 Consideră recurentul că refuzul comunicării în scris a documentelor, în copie, a fost 
justificat. 

Pe de o parte, refuzul transmiterii către reclamantă de copii ale autorizaţiei de construire a 
Parcului eolian P. şi ale anexelor acesteia a fost justificat de îndeplinirea obligaţiilor legale în sensul 
reţinut de art.7 alin. 21 din Legea nr.50/1991. Pe de altă parte, refuzul justificat a avut în vedere 
prevederile Legii nr.677/2001 şi ale art.12 lit. "c" si "d" din Legea nr.544/2001 cu raportare la 
alin.22 al art.7 din Legea nr.50/1991. 

Apreciază că orice comunicare a unor astfel de documente, altfel decât prevede norma 
specială, poate fi interpretată şi poate cauza consecinţa atingerii intereselor comerciale ale 
operatorilor economici implicaţi în procedură, întrucât aducerea la cunoştinţa terţilor a acestor 
informaţii contravine prevederilor legale în materie. 

Reclamanta nu face distincţia între informaţiile cu un vădit caracter public şi informaţiile cu 
un vădit caracter tehnic, comercial şi de protecţie a unor date şi informaţii ce fac obiectul proprietăţii 
intelectuale. 

Anexele autorizaţiei de construire conţin date ce intră sub incidenţa proprietăţii intelectuale 
şi ale secretului comercial, cum sunt informaţiile privind soluţiile tehnice de amplasare, construire şi 
dezvoltarea parcului eolian P. Proiectul tehnic reprezintă un astfel de document şi este anexat la 
autorizaţia de construire.  

Reclamanta solicită toate anexele şi toate înscrisurile aferente autorizaţiei de construire, fără 
a ţine seama de prevederile legale în materie, pe de o parte, iar pe de altă parte, de faptul că lit. „a” a 
alin. 23 al art. 7 din Legea nr. 50/1991 reţine ca anexe ale autorizaţiei „anexele aferente care includ 
toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, sau după caz, conţinutul actului de respingere 
a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii”. 

Reclamanta nu a solicitat astfel de anexe, ci a vrut toate anexele autorizaţiei de construire, 
inclusiv proiectul tehnic al Parcului eolian P. 

În concluzie, solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei recurate, iar pe fond 
respingerea cererii intimatei reclamante. 

Intimata reclamantă, prin apărătorul ales, a solicitat respingerea recursului declarat de 
recurentul pârât ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi 
temeinică, conform apărărilor formulate prin întâmpinarea depusă la dosar. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 
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          Potrivit art.3 din Legea nr.544/2001, asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a 
accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, iar în conformitate cu 
art.5 alin.1 din lege, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu 
anumite informaţii de interes public, accesul la aceste informaţii realizându-se, astfel cum prevede 
alin.4 al aceluiaşi articol, prin: a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin 
publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii 
proprii, precum şi în pagina de Internet proprie; b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al 
instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop. 
         Îndeplinirea obligaţiei de a asigura publicitatea informaţiilor din oficiu nu exclude posibilitatea 
ca aceste informaţii să fie comunicate şi în condiţiile art.6, care statuează că orice persoană are 
dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice informaţiile de interes public, iar 
autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, 
informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.  
         Fără a deroga de la aceste norme generale, art.7 alin.21 din Legea nr.50/1991 prevede că 
autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre 
informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare 
la sediul acesteia, după caz.  

Asigurarea accesului la aceste informaţii publice în modalitatea arătată nu reprezintă decât 
componenta de publicitate din oficiu, care, aşa cum s-a arătat, nu o exclude pe aceea de comunicare 
a informaţiilor publice la cerere, astfel că îndeplinirea obligaţiei de publicare pe pagina de internet 
sau prin afişare la sediu nu justifică refuzul recurentului pârât de a furniza informaţiile solicitate de 
reclamantă în condiţiile art.6 din Legea nr.544/2001. 

În ceea ce priveşte incidenţa art.7 alin.22 din Legea nr.50/1991, Curtea reţine că, într-adevăr, 
autorităţile au obligaţia de a respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu 
secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, însă 
aceste restricţii nu pot limita accesul persoanelor la informaţiile publice decât în condiţiile prevăzute 
de lege, fără a-l putea suprima. 

În acest sens, alin.23 al art.7 menţionează că autorităţile fac publică emiterea autorizaţiei de 
construire şi pun la dispoziţia publicului informaţii privind conţinutul autorizaţiei de construire şi al 
anexelor aferente, care includ toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi. 
         Prin urmare, recurentul este ţinut să comunice reclamantei conţinutul autorizaţiei de construire 
şi a anexelor acesteia şi să ia, în acelaşi timp, măsurile ce se impun pentru a respecta secretul 
comercial şi industrial, proprietatea intelectuală etc., fără a putea paraliza accesul reclamantei la 
informaţiile solicitate.  
          În ceea ce priveşte obligarea la plata unei penalităţi de întârziere, Curtea constată că o astfel 
de metodă de constrângere este recunoscută prin art.18 alin.5 din Legea nr.554/2004, putând fi 
cumulată cu amenda prevăzută la art.24 alin.2 din aceeaşi lege.  
          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. 
 

6. Obligarea la plata alocaţiei de stat pentru copil. Necompetenţa materială a secţiei 
civile a tribunalului. Lipsa procedurii prealabile. 
 

Art.9 şi 10 din Legea nr.61/1993 
Art.1169 Cod civil 

Art.1 alin.1 şi art. 7 din Legea nr.554/2004 
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 Art.9 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, până la modificările intervenite în 
anul 2011, prevedea: „Contestaţiile formulate împotriva modului de stabilire şi de plată a alocaţiei de stat 
pentru copii se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ”. 
 Dispoziţiile cuprinse în art.1 alin.1 din Legea nr.554/2004 stipulează că: "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". 
 Examinând conţinutul dispoziţiilor art.109 alin.2 Cod pr. civilă, şi anume: „în cazurile anume 
prevăzute de lege, sesizarea instanţei se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, în 
condiţiile stabilite de acea lege. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare 
în judecată”, se apreciază că, în speţă, era necesar a se face dovada, în sensul art.1169 Cod civil, prin 
depunerea cererii ce reprezenta plângerea prealabilă adresată autorităţii publice, care trebuia să existe, 
anterior promovării acţiunii. 
 În concluzie, în speţă se aplică regulile contenciosului administrativ, coroborându-se textele de lege 
sus-citate cu dispoziţiile cuprinse în art.7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în care 
legiuitorul a stipulat expres că: „Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, 
persoana care se considera vătămata într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să 
solicite autorităţii 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”. 

 
Decizia civilă nr. 203/31.01.2013 

                      Dosar nr. 6160/118/2011* 
 

Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr.6160/118/14.04.2011, 
reclamanta R.L. a chemat în judecată pârâta CJP Constanţa - SERVICIUL ASC, solicitând ca prin 
hotărâre judecătorească să se dispună obligarea pârâtei la plata alocaţiei de stat pentru copilul 
său, R.I.C., din septembrie 2007 şi până în septembrie 2010. 
         Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că a primit alocaţia de stat de la 
naşterea copilului şi până în septembrie 2007, când a fost mutat la şcoală în Spania, unde a învăţat 
doi ani, în acest timp fiindu-i sistată alocaţia de stat, pe care a început să o primească iar din luna 
septembrie 2010. 
 Prin întâmpinare, pârâta AJPS a înţeles a invoca: 

- excepţia necompetentei materiale a secţiei civile a Tribunalului Constanta, cu 
motivaţia în esenţă că decizia emisă de AJPS este un act administrativ emis de o autoritate publică 
judeţeană şi în conformitate cu dispoziţiile art.8 alin.1 din Legea nr.554/2004, competenţa în 
soluţionarea acestei cauze revine tribunalului, şi, 

- excepţia lipsei procedurii prealabile, prevăzută de art.7 din Legea nr.554/2004, cu 
motivaţia în esenţă că, în conformitate cu art.109 alin.2 Cod pr.civilă, sesizarea instanţei se poate 
face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, reclamanta neurmând calea prevăzută de 
lege. 
 Prin Precizările privind fondul cauzei, formulate la data de 15.09.2011, AJPS 
CONSTANŢA a arătat că Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, care era în vigoare 
în anul 2007, prevedea la art.10 că „plata alocaţiei de stat se face prin unităţile şcolare, pe baza 
carnetelor de cecuri de plată a alocaţiei de stat pentru copii şcolari”.  

Începând cu ianuarie 2008, plata alocaţiilor de stat a fost preluată de ANPS, care s-a înfiinţat 
în anul 2008, iar copiii în vârstă de 7-16 ani ai cetăţenilor români, care studiază în străinătate, 
primeau alocaţia de stat pentru copii, dacă în termen de maximum 3 luni de la data plecării din ţară, 
depuneau la secretariatul şcolii sau al inspectoratului şcolar judeţean o adeverinţă eliberată de 
unitatea de învăţământ din străinătate, în care se confirma începerea sau continuarea studiilor. 
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         A mai arătat pârâta că, urmare cererii făcute la înapoierea în ţară, de către reclamantă, s-a emis 
de către AJPS Constanta, Decizia nr.1290409625500 din 22.11.2010, prin care s-a aprobat alocaţia 
de stat pentru R.L., în calitate de reprezentant legal al copilului R.I.C., în cuantum de 42 lei, 
începând cu data de 01.07.2010. 
         Prin Încheierea nr.4564/16.09.2011, Secţia civila a Tribunalului Constanţa a constatat 
natura contencios administrativă a cauzei, dispunând scoaterea cauzei de pe rol, cu consecinţa 
trimiterii dosarului Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Constanţa, 
competentă material a o soluţiona, cauza fiind înregistrată sub nr.6160/118/2011*, la data de 
03.10.2011. 

În cauză, la data de 20.04.2012, pârâta a depus precizări, prin care a solicitat ca instanţa să 
ia act de modificarea denumirii sale, potrivit art.1 din OUG nr.113/2011, arătând că, începând cu 
data de 01.01.2012, AJPS CONSTANŢA, se reorganizează ca, AGJPIS CONSTANŢA. 
         Ulterior, reclamanta a fost citată pentru termenul de judecată din data de 26.04.2012, cu 
menţiunea de a răspunde la excepţia lipsei procedurii prealabile, invocată de pârâtă, prin 
întâmpinare. 
       Prin Sentinţa civilă nr.1575 din 03.05.2012, pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia 
de contencios administrativ şi fiscal, s-a dispus admiterea excepţia inadmisibilităţii acţiunii, 
respingându-se cererea formulată de reclamantă, ca inadmisibilă, pentru următoarele 
considerente, în esenţă: 
 Dând prioritate excepţiilor deduse judecăţii, din perspectiva art.137 alin.2 Cod pr.civilă, în 
referire la excepţiei lipsei plângerii prealabile, instanţa de fond a reţinut: 

Conform art.1 din Legea nr.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.7 alin.1 din acelaşi act normativ prevede că: „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.” 
          În raport cu conţinutul textelor legale sus-citate, reţine instanţa de fond că, în cererea 
introductivă, reclamanta a expus o situaţie de fapt, de care era nemulţumită, fără a arăta că s-a 
adresat autorităţii cu o cerere prealabilă, iar din întâmpinarea şi precizările depuse de pârâtă, rezultă 
că, la cererea reclamantei de plată a alocaţiei de stat pentru copil, a fost emisă Decizia 
nr.1290409625500 din 22.11.2010, prin care s-a dispus plata alocaţiei, începând cu data de 
01.07.2010.  
         Cum reclamanta nu a făcut dovada că s-a adresat autorităţii cu o cerere prealabilă, instanţa de 
fond a admis excepţia inadmisibilităţii pentru lipsa plângerii prealabile şi a respins cererea ca 
inadmisibilă. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta R.L., criticând-o pentru 
netemeinicie şi nelegalitate, fără indicarea temeiului de drept, cu motivaţia în esenţă că greşit 
instanţa de fond a reţinut împrejurarea că legea ar specifica necesitatea depunerii în termen de 
maximum 3 luni de la data plecării din ţară, la secretariatul şcolii, sau al inspectoratului şcolar 
judeţean, o adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ din străinătate, în care se confirma 
începerea sau continuarea studiilor. 
 Susţine recurenta că reîntoarcerea în ţară a fost mai rapidă de doi ani şi că a întâmpinat 
greutăţi cu depunerea dosarului pentru alocaţie la Asistenţa socială din comuna unde-şi are 
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domiciliul, nefiind vinovată pentru depăşirea termenelor, tatăl copilului este decedat, având o 
situaţie materială precară, alocaţia fiind destinată sprijinirii părinţilor ce au în întreţinere copii. 
 Prin întâmpinare, intimata pârâtă AJPS Constanţa a solicitat respingerea recursului, ca 
nefondat, cu motivaţia în esenţă că, în conformitate cu art. 109 alin.2 Cod pr. civilă, „în cazurile 
anume prevăzute de lege, sesizarea instanţei se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri 
prealabile, în condiţiile stabilite de acea lege. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa 
la cererea de chemare în judecată”. 

Potrivit art.1 din Legea nr.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 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", iar potrivit art. 7 din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, „înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ 
competente, persoana care se considera vătămata într-un interes legitim printr-un act administrativ 
individual trebuie să solicite autorităţii 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”. 

Deoarece recurenta R.L. nu a urmat această procedură prealabilă, învederează intimata că 
instanţa de fond, în mod justificat, a respins acţiunea ca inadmisibilă. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul ca nefondat, pentru următoarele considerente, în 
esenţă: 

Instanţa a fost investită la data de 14.04.2011, de către reclamanta R.L. în contradictoriu cu 
pârâta CJP CONSTANŢA - SERVICIUL ASC, devenită, conform modificărilor legislative, urmare 
reorganizării AJPIS CONSTANŢA, cu acţiune având ca obiect obligaţia de a face, solicitând ca 
prin hotărâre judecătorească, să se dispună obligarea pârâtei la plata alocaţiei de stat pentru 
copilului său, R.I.C., din septembrie 2007 şi până în septembrie 2010. 
 Prin Sentinţa civilă nr.1575 din 03.05.2012, pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal, s-a dispus admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, pentru 
lipsa plângerii prealabile, şi astfel, acţiunea a fost respinsă, ca inadmisibilă. 
 Acestea sunt condiţiile în care recurenta R.L. a dedus judecăţii prezentul recurs, neindicând 
temeiul de drept aplicabil, situaţie de fapt urmare căreia, văzând dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, 
prin coroborare cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr.61/1993, privind alocaţia de stat pentru 
copii, art.109 alin.2 Cod pr.civilă şi art.1, cu referire la art.7 din Legea nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, Curtea apreciază în sensul respingerii recursului, ca nefondat, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 
 Astfel cum rezultă din motivarea cererilor depuse de recurentă la dosar, acţiunea promovată 
de aceasta reprezintă o contestare a modalităţii de acordare a alocaţiei de stat pentru copii, în 
condiţiile în care era nemulţumită de faptul că alocaţia de stat pentru fiul său R.I.C. a fost acordată – 
reluată – începând cu data de 01.07.2010 şi nu aşa după cum dorea recurenta, începând cu data de 
01.09.2007 – 01.07.2010. 
 Pe parcursul judecăţii cauzei, reţine Curtea că instanţa de fond, în mod legal şi temeinic, 
respectând dispoziţiile cuprinse în Codul de procedură civilă, a procedat la citarea reclamantei, cu 
menţiunea de a răspunde la excepţia lipsei procedurii prealabile, invocată de pârâtă prin întâmpinare, 
fără a se fi primit la dosarul cauzei vreun răspuns din partea acesteia. 
 Deoarece cauza a fost soluţionată prin examinarea unei excepţii dedusă judecăţii şi nu 
prin analizarea aspectelor de fond, privind dreptul recurentei, Curtea constată că se află în situaţia 
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de a cenzura legalitatea hotărârii recurate, prin prisma soluţionării cauzei pe excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii, derivată din lipsa plângerii prealabile, reţinând: 
 Art.9 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, până la modificările 
intervenite în anul 2011, prevedea: „Contestaţiile formulate împotriva modului de stabilire şi de 
plată a alocaţiei de stat pentru copii se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ”, 
aceasta în condiţiile în care, prin art.10 al aceleiaşi legi, se stipula:  

„Alin.1 - Modul de gestionare a fondurilor destinate plăţii alocaţiei de stat pentru copii şi a 
cheltuielilor administrative aferente, precum şi modalităţile de stabilire şi plată a drepturilor de 
alocaţie de stat pentru copii se reglementează prin hotărâre a Guvernului. 
     Alin. 2 - Plata alocaţiei de stat pentru copiii în vârstă de peste 7 ani se face prin unităţile 
şcolare. 
     Alin.3 - Alocaţia de stat pentru copii se suportă de la bugetul de stat, iar pentru copiii 
handicapaţi, din fondul de risc şi de accident constituit potrivit Legii nr. 53/1992 privind protecţia 
specială a persoanelor handicapate”. 
 Faţă de conţinutul textului de lege sus-citat, apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic 
instanţa de fond a reţinut natura contencios administrativă a cauzei, în raport de care urmează a 
examina dispoziţiile cuprinse în art.1 alin.1 din Legea nr.554/2004, potrivit cărora: "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". 
 În raport cu textul de lege relevat, reţine Curtea că legiuitorul a înţeles a recunoaşte oricărei 
persoane, ce se consideră vătămată într-un drept al său, ori într-un interes legitim, de către o 
autoritate publică, prin nesoluţionarea sau soluţionarea necorespunzătoare a unei cereri, să se 
adreseze instanţei de contencios administrativ competente, în vederea recunoaşterii dreptului pretins, 
fapt ce se regăseşte în cauză, dar, examinând conţinutul dispoziţiilor art.109 alin.2 Cod pr. civilă, 
potrivit căruia: „în cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instanţei se poate face numai după 
îndeplinirea unei proceduri prealabile, în condiţiile stabilite de acea lege. Dovada îndeplinirii 
procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată”, Curtea apreciază că, în 
speţă, era necesar a se face dovada, în sensul art.1169 Cod civil, prin depunerea cererii ce 
reprezenta plângerea prealabilă adresată autorităţii publice, care trebuia să existe, anterior 
promovării acţiunii. 
 Astfel, având în vedere că, în speţă, se aplică regulile contenciosului administrativ, 
coroborând textele de lege sus-citate, cu dispoziţiile cuprinse în art.7 din Legea nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, în care legiuitorul a stipulat expres că: „Înainte de a se adresa 
instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vătămata într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii 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”, Curtea concluzionează că, legal şi temeinic 
instanţa de fond a procedat la admiterea excepţiei inadmisibilităţii cererii, pentru lipsa 
procedurii prealabile, prevăzută de lege, în mod imperativ. 

Deoarece recurenta R.L. nu a urmat această procedură prealabilă, apreciază Curtea că, în 
mod justificat, instanţa de fond a respins acţiunea ca inadmisibilă şi cum nu sunt motive pentru a se 
dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge 
recursul, ca nefondat. 
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7. Nelegalitate act administrativ. Reconstituirea dreptului de proprietate privată 
asupra unor terenuri. Examinarea în cadrul aceluiaşi proces a legalităţii actelor 
administrative pe cale directă şi pe calea indirectă a excepţiei de nelegalitate la cererea 
aceleiaşi persoane. 
 

Art.4, art. 7  din Legea nr. 554/2004 
Art.15 alin. 2 din Constituţia României 

 
În conformitate cu dispoziţiile art.4 din Legea nr. 554/2004 în vigoare la momentul soluţionării 

cauzei, „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.”.  

Examinarea în cadrul aceluiaşi proces, a legalităţii actelor administrative pe cale directă exclude 
controlul judecătoresc şi pe calea indirectă a excepţiei de nelegalitate, la cererea aceleiaşi persoane 
interesate, pentru faptul că o dată anulate actele pe cale directă, litigiul cu care este sesizată instanţa de 
contencios administrativ în condiţiile art.4 din Legea nr. 554/2006 nu mai are obiect.  

Din probele administrate, înscrisuri, expertiză topografică rezultă fără putinţă de tăgadă că actele a 
căror anulare se solicită au fost întocmite în anul 1978, expertul menţionând că „ce este sigur este că 
această lucrare a fost executată înainte de anul 1989, lucrare de acest gen executându-se pe o durată de 
câţiva ani”. 

În atare situaţie, rezultă că reclamantul a supus analizei instanţei de contencios administrativ 
examinarea legalităţii celor două acte contestate, iar instanţa a admis cererea prin raportare însă la acte 
normative care nu erau în vigoare la momentul întocmirii lor, respectiv art.3 din Legea nr. 69/1991 şi art.11 
al.2 din Legea nr. 7/1996 cu încălcarea principiului constituţional prevăzut în art.15 al 2 din Constituţia 
României, respectiv cel al neretroactivităţii legii civile. 

În concluzie, cum atât Actul de delimitare cât si Harta cadastrală au fost întocmite înainte de anul 
1990, legalitatea acestora trebuia invocată şi analizată din perspectiva actelor normative in vigoare în acea 
perioadă, potrivit principiului tempus regit actum si nicidecum in raport de Legea nr.69/1991 si Legea 
nr.7/1996. 

 
Decizia civilă nr. 250/CA/06.02.2013 

                           Dosar nr. 1556/88/2010* 
 
 1. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr.756/88/2008 din 07.04.2008, 
reclamantul M.V. a chemat în judecată pe pârâţii ADS, Primăria Municipiului Tulcea şi Comisia 
Locală a comunei F. pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea protocolului nr.51845 din 2 
decembrie 2004 încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – A.D.S. Bucureşti şi 
Primăria Tulcea – Comisia Municipală Tulcea pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate cu privire 
la retrocedarea suprafeţei de 7,11 ha livadă, tarla 43, parcela 654 către Comisia Municipală Tulcea 
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor. 
 In motivarea cererii, reclamantul a arătat că este reclamant şi în cauza ce face obiectul 
dosarului de fond funciar nr.2184/327/2007, aflat pe rolul Judecătoriei Tulcea, având ca obiect 
punerea sa în posesie pentru suprafaţa de 5 ha teren arabil, pe amplasamentul situat în extravilanul 
comunei F., satul C., judeţul Tulcea, precum şi modificările titlului de proprietate 
nr.96664/04.06.2007 emis de Comisia Judeţeană de Fond Funciar Tulcea, pe numele său, pentru 
suprafaţa de 5 ha, teren extravilan în sensul înscrierii amplasamentului indicat în raportul de 
expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de S.D. 
 In timpul soluţionării procesului, la dosarul cauzei, pârâta Administraţia Domeniilor Statului 
– Bucureşti a depus la data de 24.01.2008 o adresă de înaintare a protocoalelor nr.51845/02.12.2004 
şi 101559/22 octombrie 2003 cu anexele. 



248 
 

 Protocolul nr.51845/2004 avea ca obiect predarea de către A.D.S. Bucureşti către Comisia 
Locală de Aplicare a Legii Fondului Funciar – Tulcea a suprafeţei de 7,11 ha teren suprafaţă 
defrişată tarlaua 43, parcela 654 ce aparţinea S.C. D. - Tulcea S.A. în loc ca această suprafaţă să fie 
predată cum este corect către Comisia Locală de Fond Funciar a comunei F., judeţul Tulcea conform 
prevederilor Legii nr.1/2000 şi nr.247/2005. 
 2. Prin Sentinţa civilă nr.1241/12.06.2008, Tribunalul Tulcea a declinat competenţa 
soluţionării cauzei în favoarea Curţii de Apel Constanţa, apreciind că în cauză sunt incidente 
dispoziţiile art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004, referitoare la calitatea autorităţii publice ale cărei 
acte se contestă. 
 In cauză, a formulat cerere de intervenţie în nume propriu G.A. prin care a solicitat 
respingerea acţiunii ca nefondată. 
 3. Urmare declinării şi înregistrării dosarului sub nr.1220/36/2008, Curtea de Apel Constanţa 
a invocat la rândul său, excepţia necompetenţei materiale în raport cu obiectul litigiului respectiv 
anularea protocolului nr.51845/02.12.2004, iar prin Sentinţa civilă nr.37/CA/2009 a declinat 
competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea. 
 4. La Judecătoria Tulcea, cauza a fost înregistrată sub nr.1745/327/2009. 

 La termenul din 11 februarie 2010, reclamantul a invocat excepţia de nelegalitate a Actului 
de delimitare a teritoriului cadastral al municipiului Tulcea înregistrat sub nr.1407/22 octombrie 
1999. 

In motivarea excepţiei de nelegalitate, reclamantul a arătat că din cuprinsul actului de 
delimitare, rezultă că ulterior datei de 01.09.1990, prin convenţia privată a reprezentantului comunei 
F. şi a reprezentantului O.C.O.T. Tulcea – fără aplicarea ştampilei acestei instituţii şi în lipsa 
semnăturii reprezentantului oraşului Tulcea şi aplicării ştampilei, s-a schimbat parţial organizarea 
administrativ-teritorială a comunei F., parcela 654, tarla 43 extravilan, sat C., comuna F., judeţul 
Tulcea, fiind trecută în extravilanul municipiului Tulcea. 

A mai arătat reclamantul că, deşi terenul extravilan sat C., comuna F., judeţ Tulcea, P 654, T 
43 se află în teritoriul administrativ al comunei F., judeţul Tulcea în loc să fi fost predat Comisiei 
comunale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor F., a fost predat Comisiei 
Locale de Fond Funciar a Municipiului Tulcea, contrar prevederilor art.2 alin.1 din Legea nr.1/2000 
în vigoare la data încheierii Protocolului, în redactarea anterioară modificării făcute prin Legea 
nr.247/2005 potrivit cu care, în aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de 
proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere. 

Predarea-primirea terenului în litigiu s-a făcut cu încălcarea şi a dispoziţiilor art.3 alin.3 din 
Legea nr.268/28.05.2001 şi a art.9 alin.1 din H.G. Nr.626/2001 privind normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.268/2001. 

Reclamantul s-a adresat A.D.S. Bucureşti pentru a intra în posesia documentaţiei doveditoare 
a apartenenţei terenului extravilan tarla 43 parcela 654 la perimetrul fostei comune C., judeţul 
Tulcea sau, dimpotrivă, la perimetrul Municipiului Tulcea, însă prin adresa nr.51638 din 30 
octombrie 2008 i s-a răspuns că nu deţine astfel de documente. 

Consideră reclamantul că, în mod abuziv, terenul în discuţie, ce a făcut parte din extravilanul 
fostei comune C., judeţul Tulcea, în prezent sat C., comuna F., judeţul Tulcea este considerat ca 
făcând parte din teritoriul municipiului Tulcea. 

A mai arătat reclamantul în motivarea excepţiei de nelegalitate că, deşi a făcut dovada cu 
extrasul din Planul cadastral extravilan al comunei F., că terenul din T 43 P 654 se află pe teritoriul 
administrativ al comunei F., O.C.P.I. Tulcea a depus actul de delimitare al teritoriului cadastral al 
municipiului Tulcea nr.1407 din 22 octombrie 1994 în baza căruia acelaşi teren a fost trecut în 
teritoriul administrativ teritorial al municipiului Tulcea, contrar prevederilor art.38 din Legea 
nr.1/2000. 



249 
 

5. Prin încheierea din 29 martie 2010, Judecătoria Tulcea a dispus sesizarea Tribunalului 
Tulcea, ca instanţă de contencios administrativ cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate a Actului de 
delimitare al teritoriului cadastral al municipiului Tulcea şi suspendarea judecării cauzei până la 
soluţionarea excepţiei de nelegalitate. 
 6. La Tribunalul Tulcea cauza privind soluţionarea excepţiei de nelegalitate a fost 
înregistrată sub nr.1556/88/2010. 
 Reclamantul a formulat precizări cu privire la excepţia de nelegalitate invocată, la termenul 
din 12 august 2010, arătând că în baza Actului de delimitare a teritoriului cadastral al municipiului 
Tulcea s-a întocmit Schiţa cadastrală a municipiului Tulcea, scara 1:25.000 şi lucrarea Registrul 
cadastral al parcelelor, schiţă cadastrală care cuprinde semnăturile şi ştampilele autorităţilor publice 
ale comunelor V.N., N., M. K., F., S. şi O.C.O.T. Tulcea, neavând aplicate semnăturile şi ştampila 
autorităţilor publice din comunele Ceatalchioi, Pardina, Maliuc şi oraşul Tulcea. 
 A mai arătat reclamantul că actul de delimitare a teritoriului cadastral al municipiului 
Tulcea nu precizează data încheierii, temeiul juridic şi scopul întocmirii, neputându-se distinge ce 
instituţie a aplicat nr. de înregistrare 1407/22 octombrie 1999 din moment ce la baza sau în temeiul 
acestuia s-a întocmit un alt plan cadastral scara 1:20000 – valabil în anul 1979, precum şi un alt plan 
cadastral scara 1: 25000 – valabil pentru anul 1999. 
 Actul de delimitare a teritoriului cadastral al municipiului Tulcea este un act de autoritate 
publică, dispune în regim de putere publică cu privire la delimitarea teritorial-cadastrală a 
municipiului Tulcea, susceptibilă de a da naştere, de a modifica sau de a stinge raporturi juridice 
capabil prin el însuşi să producă efecte juridice directe. 
 A mai arătat reclamantul că schiţa generală a teritoriului cadastral Tulcea scara 1:25000 parte 
componentă a actului de delimitare a teritoriului cadastral al municipiului Tulcea este contrară 
anexei 1 la Legea nr.2/1968 republicată. 
 Realizarea acestui act de delimitare a teritoriului cadastral al municipiului Tulcea este făcută 
unilateral de autorităţile publice şi nu prin lege şi referendum. 
 In cauză, au fost introduse în calitate de pârâte comunele ale căror reprezentanţi au semnat 
actul de delimitare a teritoriului cu privire la care s-a invocat excepţia de nelegalitate. 
 7. Pârâtele ADS – Bucureşti şi comuna V.N. au invocat excepţia inadmisibilităţii excepţiei 
de nelegalitate a actului de delimitare a teritoriului motivat de împrejurarea că nu îndeplineşte 
caracterul de act administrativ în condiţiile Legii nr.554/2004. 
 8. Prin Sentinţa civilă nr.2994/25 noiembrie 2010, Tribunalul Tulcea a admis excepţia de 
inadmisibilitate a excepţiei de nelegalitate şi a respins ca inadmisibilă excepţia de nelegalitate. 
 Împotriva acestei hotărâri au formulat recurs reclamantul M.V. şi intervenientul G.A. 
 9. Prin Decizia civilă nr.1270/CA/31 octombrie 2011, Curtea de Apel Constanţa a luat act de 
renunţarea la judecata recursului formulat de intervenientul G.A., a admis recursul declarat de către 
reclamantul M.V., a casat hotărârea recurată şi a trimis cauza spre rejudecare primei instanţe. 
 10. La Tribunalul Tulcea, cauza a fost înregistrată sub nr.1556/88/2010. 

11. Prin acţiune separată înregistrată sub nr.984/327/2010 la Judecătoria Tulcea din 
15.02.2010, reclamantul M.V. a chemat în judecată pe pârâţii Comuna F., judeţul Tulcea şi 
Municipiul Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută 
parţială a actului de delimitare a teritoriului cadastral al municipiului Tulcea, înregistrat sub 
nr.1407/22 octombrie 2009, a cadastrului funciar – Registrul parcelelor şi a schiţei cadastrale a 
municipiului Tulcea, scara 1:25000, întocmite în baza acestui act de delimitare numai sub aspectul 
trecerii şi evidenţierii cadastrale în aceste acte a parcelei 654 tarlaua 43 extravilan, sat C., comuna 
F., judeţul Tulcea, contrar situaţiei existente, redate în Planul cadastral F., judeţul Tulcea, în vigoare 
la data de 01.01.1990.   

A mai solicitat reclamantul revenirea acestei parcele de teren extravilan la situaţia anterioară 
de evidenţă cadastrală. 
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 In motivarea cererii reclamantul a arătat în esenţă că actul de delimitare contestat nu a avut la 
bază niciun act normativ şi nici nu ar putea exista vreun asemenea act din moment ce organizarea 
administrativ-teritorială este o problemă care ţine de atribuţia exclusivă a parlamentului şi că actele 
a căror nulitate absolută o solicită sunt întocmite cu încălcarea flagrantă a prevederilor legale. 
 A mai arătat reclamantul că la emiterea actelor atacate nu au fost respectate dispoziţiile art.3 
alin.1 din Legea nr.61/1299, art.72 alin.3) lit. „o” din Constituţie, art.4, 4.1., 4.1.1. şi 4.1.2. din 
Ordinul nr.425 din 02.02.1999 privind Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general – 
art.44 din Legea nr.18/1991.  

In cauză a formulat cerere de intervenţie în interes propriu G.A. solicitând respingerea 
acţiunii ca nefondată. 
 12. Prin Sentinţa civilă nr.2327 din 11 august 2010, Judecătoria Tulcea a declinat 
competenţa soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului Tulcea, reţinând că actul de delimitare a 
teritoriului cadastral este un act administrativ emis de o autoritate publică în vederea punerii în 
aplicare a unor dispoziţii legale referitoare la organizarea administrativ-teritorială. 
 13. La Tribunalul Tulcea cauza a fost înregistrată sub nr.2957/88/2010. 
 Prin Încheierea din 21 octombrie 2010 s-a dispus conexarea dosarului nr.2957/88/2010 la 
dosarul nr.1556/88/2010, iar prin Încheierea din 18 noiembrie 2010 pronunţată în dosarul 
nr.1556/88/2010 s-a disjuns din nou dosarul nr. 2957/88/2010. 
 Prin Sentinţa civilă nr.2998 din 25 noiembrie 2010, Tribunalul Tulcea a declinat 
competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea, a constatat ivit conflictul de 
competenţă şi a trimis cauza Curţii de Apel Constanţa pentru a se pronunţa asupra acestuia.  

14. Prin Sentinţa civilă nr.12/CA/06.04.2011 Curtea de Apel Constanţa a stabilit competenţa 
de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Tulcea. 
 15. La Tribunal cauza a fost înregistrată sub nr.2103/88/2011. 
 Printr-o altă Sentinţa civilă nr.5/CA/03.02.2011 Curtea de Apel Constanţa a stabilit 
competenţa de soluţionare a dosarului nr.2957/88/2010 în favoarea Judecătoriei Tulcea. Împotriva 
acestei sentinţe civile a formulat recurs reclamantul M.V., iar prin Decizia civilă nr.4011 din 9 
septembrie 2011 Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul, a modificat sentinţa în sensul că 
a stabilit competenţa soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului Tulcea – Secţia contencios 
administrativ şi fiscal, reţinând că schiţa cadastrală şi actul de delimitare a teritoriului cadastral al 
municipiului Tulcea au fost emise de autorităţile publice în regim de putere publică. 

Prin Încheierea din 24 noiembrie 2011, s-a dispus conexarea dosarului nr.2103/88/2011 la 
nr.1556/88/2010*. 
 16. Prin Sentinţa civilă nr.4124/26.07.2012 Tribunalul Tulcea a respins, ca nefondate, 
excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a comunei V.N. şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
comunei V.N. 

A admis excepţia de nelegalitate a actului administrativ formulată de reclamantul M.V., şi a 
constatat că actul de delimitare al teritoriului cadastral al Municipiului Tulcea înregistrat sub 
nr.1407/22 octombrie 1999 la O.C.P.I. Tulcea şi Harta Cadastrală a Municipiului Tulcea, scara 
1:25.000, în partea referitoare la delimitarea teritoriului Municipiului Tulcea de cel al comunei F. 
contravine dispoziţiilor art.3 din Legea nr.69/19991 şi art.11 alin.2 din Legea nr.7/1996. 
 A anulat în parte Actul de delimitare nr.1407/1999 şi Harta cadastrală scara 1:25.000 a 
Municipiului Tulcea, respectiv în partea referitoare la delimitarea teritoriului Municipiului Tulcea 
faţă de comuna F. 

A respins cererea de intervenţie formulată de intervenientul - pârât G.A., ca nefondată. 
 A obligat pârâţii la plata sumei de 1500 lei cheltuieli de judecată către reclamant.  

Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că prin actul de delimitare al 
teritoriului cadastral al municipiului Tulcea înregistrat sub nr.1407 din 22 octombrie 1999 s-a 
stabilit linia de hotar a teritoriului oraş Tulcea.  
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 Actul poartă ştampilele comunelor N., F., S., M.K., V.N. şi semnăturile unor persoane 
neindicate în cuprinsul actului prin nume şi calitatea în care au acţionat. Acest act de delimitare a 
fost avut în vedere la întocmirea hărţii cadastrale a municipiului Tulcea. 
 In speţă, nu s-a făcut dovada că Actul de delimitare contestat este întocmit de către comisia 
constituită conform art.11 din Legea nr.7/1996, situaţie în care este nelegal întocmit în partea 
referitoare la delimitarea teritoriului municipiului Tulcea faţă de limitele comunei F., în raport cu 
care reclamantul a justificat interesul. 
 Fiind nelegal actul de delimitare, este nelegală şi harta cadastrală a municipiului Tulcea, 
scara 1:25000 de asemenea, în partea referitoare la limitele hotarelor municipiului Tulcea faţă de 
cele ale comunei F..  

A reţinut instanţa, că în aceste condiţii este întemeiată atât excepţia de nelegalitate cât şi 
acţiunea în nulitate a celor două acte, reclamantul luând la cunoştinţă de emiterea acestora cu ocazia 
procesului ce face obiectul dosarului nr.2184/327/2007. 
 Cât priveşte excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a comunei V.N., instanţa a reţinut că este 
neîntemeiată faţă de dispoziţiile art.20 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi 
art.21 alin.1 din aceeaşi lege, potrivit cărora „comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi 
administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi 
funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale” iar „unităţile administrativ-teritoriale sunt 
persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt 
subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise 
la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile administrativ-
teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind 
administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum 
şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii”. 
 A reţinut prima instanţă că este neîntemeiată şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
comunei V.N. faţă de împrejurarea că se invocă excepţia de nelegalitate şi se solicită anularea 
actului de delimitare la întocmirea căruia a participat.  
 In ceea ce priveşte cererea de intervenţie, s-a constatat că aceasta este nefondată faţă de 
admiterea cererii principale. 

 17. Împotriva hotărârii menţionate au declarat recurs pârâţii Primăria Municipiului 
Tulcea şi Comisia Locală a Municipiului Tulcea, Comuna F., Comuna M.K., Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Tulcea dar şi intervenientul G.A., care au criticat soluţia instanţei de 
fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

  17.1.  Recursul  pârâtului Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea 

Pârâtul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea a criticat hotărârea instanţei de 
fond ca fiind nelegală şi netemeinică,  motivat de faptul că instanţa de fond in mod greşit a reţinut ca 
dată a întocmirii actelor in speţă, ca fiind 22.10.1999, analizându-le in raport de normele legale in 
vigoare la acea dată, 

Însă, actul de delimitare avut in vedere la întocmirea harţii cadastrală a Municipiului 
Tulcea a fost întocmit anterior anului 1990, aspect ce rezultă şi din elementele pe care le conţine 
harta (la scara 1:25.000) si anume: sunt individualizate IAS-uri, Consiliul Popular Tulcea, Ferma 
PCR; ştampile aplicate pe harta conţin stema Republicii Socialiste România, elemente care nu se 
puteau regăsi in documente întocmite in anul 1999. 

Numărul 1407/22.10.1999 aflat pe Actul de delimitare reprezintă un număr de intrare a 
acestui document in evidentele O.J.C.G.C. Tulcea, la înfiinţarea acestei instituţii. 

În concluzie, atât Actul de delimitare, cât si Harta cadastrală au fost întocmite înainte de anul 
1990 si, in consecinţă, legalitatea acestora trebuie analizată in funcţie de actele normative in vigoare 
in acea perioadă si nicidecum in funcţie de Legea nr.69/1991 si Legea nr.7/1996. 

Solicită admiterea recursului si respingerea excepţiei de nelegalitate. 
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În drept, a invocat dispoziţiile art.4 alin.3 Legea nr.554/2004 precum si art. 304 alin 9 din 
Codul de procedura civila. 

17.2. Recursul pârâtei Comuna M.K. 

Pârâta Comuna M.K. a criticat aceeaşi hotărâre sub aspectul obligării sale la plata 
cheltuielilor de judecată, având in vedere faptul ca hotărârea dată vizează in mod direct Primăria 
Municipiului Tulcea a cărui Harta Cadastrala a fost anulată in parte si nicidecum nu priveşte 
Comuna M.K. şi că nu putea fi obligată la plata cheltuielilor de judecată numai pentru faptul că a 
participat la întocmirea unui act de delimitare a teritoriului a cărui anulare se solicită. 

17.3. Recursul pârâtei Comuna F. 
Pârâta Comuna F. a criticat hotărârea instanţei de fond sub aspectul obligării sale la plata 

cheltuielilor de judecată către reclamant, invocând motive identice cu cele ale Comunei Mihail 
Kogălniceanu. 

17.4. Recursul pârâtelor Primăria Municipiului Tulcea şi Comisia Locală a Municipiului 
Tulcea 

Primăria Municipiului Tulcea şi Comisia Locală a Municipiului Tulcea au criticat sentinţa 
pronunţată de Tribunalul Tulcea ca fiind nelegală si netemeinică motivat de faptul că actul de 
delimitare nr. 1407/1999 si Harta Cadastrală scara 1:25:000, sunt întocmite cu respectarea legislaţiei 
in vigoare, fiind temeinice si legale. 

 Aşa cum reiese din actele administrate in dosarul cauzei, suprafaţa de teren respectiv Tarla 
43, Parcela 654 se afla pe teritoriul administrativ al Municipiului Tulcea si nu pe teritoriul 
administrativ al Comunei F., jud.Tulcea aşa cum greşit a reţinut instanţa de fond. 

Solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate si pe cale de consecinţă, respingerea 
acţiunii reclamantului ca nefondata. 

]7.5 Recursul  intervenientului G.A. 
Prin recursul declarat intervenientul G.A. critică hotărârea atacată ca fiind nelegală şi 

netemeinică din următoarele motive: 
1.Instanţa de fond a stabilit în mod greşit şi arbitrar că „prin Actul de delimitare al teritoriului 

cadastral al municipiului Tulcea înregistrat sub nr.1407 din 22 octombrie 1999 s-a stabilit linia de 
hotar a teritoriului oraş Tulcea" şi că acest act „a fost avut în vedere la întocmirea hărţii cadastrale a 
municipiului Tulcea" fără a ţine cont de faptul că în cuprinsul actului se vorbeşte de puncte marcate 
pe hartă, de unde se deduce că la data întocmirii actului de delimitare harta era deja întocmită, iar 
actul de delimitare nu face decât să descrie traseele dintre punctele de pe hartă. 

Actul de delimitare şi harta cadastrală sunt în vigoare şi sunt folosite de mai multe decenii. 
2. Instanţa de fond nu a făcut cercetări asupra situaţiei existente la data întocmirii actului 

precum şi după întocmirea acestuia, sugerând doar că prin acest act s-au modificat limite teritoriale 
ale localităţilor fără a face precizări din care să rezulte că acest lucru s-a făcut în realitate. 

 3. Instanţa de fond nu a făcut cercetări nici asupra faptului că „Actul de delimitare al 
teritoriului cadastral al municipiului Tulcea înregistrat sub 001407 din 22 octombrie 1999" este 
menţionat într-o adresă din anul 1979, după cum reţine la penultimul aliniat de la pagina 4 a 
hotărârii „în adresa 00127/26.01.1979 a fostului O.J.C.G.C. Tulcea, actualmente O.C.P.I. Tulcea. se 
indică ce anume acte au fost predate Consiliului Popular al municipiului Tulcea, respectiv: dosarul 
juridic 1407/22.10.1999, indexul alfabetic, registrul parcelelor, fişa centralizatoare, Olanul cadastral 
1:20.000". 

4. Instanţa de fond nu a făcut cercetări nici asupra comisiei care a întocmit actul respectiv şi 
care erau reglementările în vigoare la data reală a întocmirii actului. Astfel instanţa nu face 
precizarea din ce cauză comisia nu este legală decât pentru o parte a actului de delimitare şi pentru 
restul actului este legală. 
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5. Instanţa de fond în mod greşit a dispus anularea harţii 1:25.000 deoarece în „adresa 
nr.127/26.01.1979 a fostului O.J.C.G.C. Tulcea, actualmente O.C.P.I. Tulcea" unde se menţionează 
actul de delimitare, se face vorbire de harta 1:20.000. 

6. Instanţa de fond a încălcat şi regulile de procedură, astfel: 
- dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc pe data de 31.05.2012. După repetate amânări ale 

pronunţării soluţiei (07.06.2012, 14.06.2012, 19.06.2012) instanţa a dispus repunerea cauzei pe rol 
şi introducerea în cauză a unei noi părţi, respectiv a O.C.P.I. Tulcea. Despre acest lucru nici nu se 
face vorbire în sentinţă. 

- nu au fost stabilite corect nici părţile interesate în această cauză deoarece în zona la care se 
referă actul de delimitare se găsesc mai multe proprietăţi, iar deţinătorii acestora trebuiau citaţi 
pentru a fi în cunoştinţă despre această cauză, precum şi despre anularea actului de delimitare şi a 
hărţii. 

7. Instanţa de fond în mod nelegal şi netemeinic a anulat parţial actul de delimitare şi harta 
1:25.000 fără a motiva sau a face precizări de ce numai o parte a acestor documente este nelegală iar 
restul este legal. 

Fată de cele arătate, solicită admiterea recursului, casarea sentinţei civile nr.4124/06.07.2012 
a Tribunalului Tulcea şi trimiterea cauzei pentru rejudecare la aceeaşi instanţă; obligarea 
reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. 

În drept, a invocat dispoziţiile art. 304 Cod de procedură civilă. 
18. Intimatul reclamant M.V., legal citat, a depus la dosar documentaţia necesară 

soluţionării excepţiei lipsei de interes şi a excepţiei neîndeplinirii procedurii prealabile prev. de art.7 
alin.1 din Legea nr.554/2004, şi întâmpinare, în care a arătat: 

Referitor la excepţia lipsei de interes învederează că, la data de 12.11.2012, pe rolul 
Judecătoriei Tulcea s-a înregistrat o cerere de revizuire a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în: 
dosarul Judecătoriei Tulcea nr. 2184/327/2004, în dosarul Judecătoriei Tulcea nr. 1190/327/2008 şi 
în dosarul Tribunalului Tulcea nr. 1190/327/2008, situaţie cu care dovedeşte faptul că are interes în 
soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 1556/88/2010, al 
Curţii de Apel Constanţa. 

În ce priveşte neîndeplinirea procedurii prealabile prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 
554/2004, documentaţia anexată dovedeşte faptul că la termenul din 14.10.2010 fixat în dosarul 
Judecătoriei Tulcea nr.1745/327/2009, OCPI Tulcea a depus, la cererea instanţei, adresa 
nr.7304/06.01.2010, la care s-a ataşat următoarea documentaţie: Actul de delimitare al teritoriului 
cadastral al municipiului Tulcea nr. 1407/22.10.1999; Extras cadastru funciar - registrul parcelelor, 
pag. 21 şi 44 şi Schiţa cadastrală a municipiului Tulcea scara 1: 25.000.  

După ce aceste acte au fost solicitate în xerocopie contra plată de avocatul ales, la data de 
15.02.2010, arată intimatul reclamant că s-a adresat cu cerere la Primăria municipiului Tulcea şi 
Primăria comunei F. pentru, ca, în conformitate cu disp. art. 7 din Legea nr. 554/2004, să-şi exprime 
punctul de vedere cu privire la nulitatea absolută parţială a actului de delimitare a teritoriului 
cadastral al municipiului Tulcea, înregistrat sub nr.1407/22.10.1999 a Cadastrului funciar - registrul 
parcelelor şi a Schiţei cadastrale a municipiului Tulcea, scara 1:25.000, întocmite în baza acestui Act 
de delimitare, numai sub aspectul trecerii şi evidenţierii cadastrale ilegale, în aceste acte, a P 654 T 
43 extravilan, sat C., comuna F., judeţul Tulcea, contrar situaţiei existente, redate în Planul cadastral 
F., judeţul Tulcea, în vigoare la data de 01.01.1990 şi revenirea acestei parcele de teren extravilan la 
situaţia anterioară de evidentă cadastrală. 

În privinţa naturii juridice a Actului de delimitare a teritoriului cadastral al municipiului 
Tulcea şi a Schiţei cadastrale, ICCJ Bucureşti, prin decizia civilă nr. 4011/09.09.2011, a stabilit că 
Actul de delimitare în cauză a fost emis de autorităţile publice în regim de putere publică, fiind de 
fapt, act asimilat unui act administrativ, dat unilateral de autorităţi publice semnatare, fără 
consultarea expresă prin referendum a populaţiei, însuşit de municipiul Tulcea, prin care s-a 
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schimbat unilateral organizarea administrativ-teritorială a unor entităţi administrativ-teritoriale. 
contrar Anexei I la Legea nr.2/1968, republicată şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 61/1991; art. 72 alin. 3 
lit. „o" din Constituţie; art. 4 pct. 4.11 şi 4.12 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului 
general, aprobate prin Ordinul nr. 425/02.02.1999; art. 44 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, în 
redactarea iniţială. 

Prin acest act, pe lângă faptul că s-a modificat ordinea juridică în privinţa organizării 
administrativ-teritoriale a comunelor limitrofe municipiului Tulcea, s-au lezat drepturi şi interese 
legitime, s-au născut raporturi juridice legate de reconstituirea sau constituirea proprietăţii în sarcina 
altor comisii locale de fond funciar decât cele abilitate potrivit organizării administrativ-teritoriale a 
Legii nr. 2/1968, care au nedreptăţit persoanele fizice în privinţa reconstituirii proprietăţii pe vechiul 
amplasament, unde a existat terenul autorilor lor. 

Prin emiterea Actului de delimitare cadastrală în cauză, autorităţile publice locale nu s-au 
comportat în calitate de proprietari ori de reprezentanţi ai statului pentru administrarea propriului 
patrimoniu, ci ca autorităţi publice în vederea exercitării legii şi a executării în concret a Legii 
administrativ-teritoriale, deci au emis un act administrativ de autoritate, s+au manifestat ca autorităţi 
administrative şi nu ca persoane juridice care dispun asupra propriului patrimoniu. 

Acest act de delimitare îşi produce efectele juridice patrimoniale, independent de 
consimţământul destinatarilor lui, care se văd astfel privaţi forţat de dreptul lor de proprietate, fiind 
un act care stabileşte unilateral un raport „oblic", de putere, între o autoritate publică şi un particular. 

În privinţa unor astfel de acte administrative de delimitare a teritoriului cadastral, intrate în 
circuitul civil, autorităţile publice nemaiputând reveni asupra lor, cei interesaţi putând solicita 
instanţei constatarea nulităţii absolute fără a mai fi necesară îndeplinirea procedurii prealabile prev. 
de art.7 alin.1 din Legea 554/2004. 

Ridicarea unei astfel de excepţii de către instanţa de recurs este contrară legii şi nu are nicio 
relevanţă juridică faptul că, totuşi, s-a încercat să se respecte şi o astfel de procedură. 

Dacă autorităţile publice ar proceda la constatarea nulităţii absolute a unui astfel de act, s-ar 
transforma în instanţă de judecată, ceea ce ar contraveni respectării principiului separaţiei puterilor 
în stat. 

Prin urmare, solicită respingerea recursurilor declarate în cauză şi menţinerea ca legală şi 
temeinică a hotărârii instanţei de fond. 

19. Examinând recursurile în limitele investirii instanţei, prin prisma criticilor aduse 
hotărârii de către recurenţi, dar şi potrivit art.3041 din Codul de procedură civilă, a probelor şi 
apărărilor formulate contradictoriu de ambele părţi, Curtea constată următoarele considerente: 

În referire la excepţia inadmisibilităţii excepţiei de nelegalitate invocată de Curte, motivat de 
faptul că aceeaşi instanţă a fost investită şi cu soluţionarea acţiunii directe în contencios 
administrativ prin care s-a solicitat anularea actului de delimitare al teritoriului cadastral al 
municipiului Tulcea nr. 1407/22.10.1999 şi a hărţii cadastrale, se constată că este întemeiată. 

În conformitate cu dispoziţiile art.4 din Legea nr. 554/2004 în vigoare la momentul 
soluţionării cauzei, „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.”.  

Ca natură juridică 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 speţa de faţă, criticile de nelegalitate în privinţa celor două acte administrative sunt 
prezente atât pe calea excepţie de nelegalitate cu care a fost investit tribunalul prin încheierea din 
29 martie 2010 a Judecătoriei Tulcea cât şi în cadrul acţiunii directe în anulare, ambele cauze fiind 
conexate sub 1556/88/2010*.  
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În consecinţă, examinarea în cadrul aceluiaşi proces, a legalităţii actelor administrative pe 
cale directă exclude controlul judecătoresc şi pe calea indirectă a excepţiei de nelegalitate, la cererea 
aceleaşi persoane interesate, pentru faptul că o dată anulate actele pe cale directă,  litigiul cu care 
este sesizată instanţa de contencios administrativ în condiţiile art.4 din Legea nr. 554/2006 nu mai 
are obiect.  

În referire la această excepţie reclamantul, prin reprezentant, a arătat la termenul din 
17.10.2012 că înţelege să renunţe la cererea prin care a invocat excepţia de nelegalitate, prezentând 
interes soluţionarea acţiunii directe. De asemenea, prin concluziile scrise depuse în termenul de 
amânare a pronunţării a învederat practica constantă a ICCJ care prin soluţii de speţă a statuat faptul 
că, în astfel de situaţii, soluţionarea excepţiei de nelegalitate a actului administrativ nu este 
admisibilă, motiv pentru care, în privinţa acestei probleme de drept, a solicitat ca instanţa învestită 
cu soluţionarea recursului să procedeze în consecinţă. 

În referire la excepţia lipsei procedurii prealabile conform art.7 din Legea nr. 554/2004 
Curtea reţine că din înscrisurile depuse în faţa instanţei de recurs rezultă că reclamantul s-a adresat 
pârâtelor Primăria Tulcea şi F.15.02.2010, fiind respectate din acest punct de vedere dispoziţiile 
legale invocate mai sus. 

  Excepţia lipsei de interes a reclamantului în formularea acţiunii, excepţie invocată de 
recurentul G.A. la termenul din 17.10.2012, Curtea o apreciază ca neîntemeiată deoarece 
reclamantul se consideră persoană vătămată prin cele două acte contestate, dovedind că împotriva 
Sentinţei civile nr. 2689/21.10.2008 a Judecătoriei Tulcea a formulat calea extraordinară a revizuirii.  

În referire la fondul acţiunii în anulare Curtea constată că OCOT Tulcea a înaintat către 
Consiliul Popular al municipiului Tulcea, cu adresa de înaintare nr.127/26.01.1979 un dosar juridic 
E 140 cu nr.1407/22.10.1999, care conţinea „actul de delimitare al teritoriului cadastral al 
municipiului Tulcea, semnat de reprezentanţii localităţilor vecine şi schiţa cadastrală generală scara 
1:25.000”. 

Acest dosar a fost înregistrat în evidenţele O.J.J.G.C Tulcea, la înfiinţarea acestei instituţii 
sub nr. 1407/22.10.1999. 

Din probele administrate, înscrisuri, expertiză topografică rezultă fără putinţă de tăgadă că 
actele a căror anulare se solicită au fost întocmite în anul 1978, expertul menţionând că „ce este 
sigur este că această lucrare a fost executată înainte de anul 1989, lucrare de acest gen executându-se 
pe o durată de câţiva ani”. 

Că este întocmită delimitarea teritorială înainte de 1990 rezultă şi din următoarele semne 
distinctive: aplicarea ştampilei RSR, menţionarea denumirilor IAS, Consiliul Popular Tulcea, 
Ferma PCR. 

În atare situaţie rezultă că reclamantul a supus analizei instanţei de contencios administrativ 
examinarea legalităţii celor două acte contestate, iar instanţa a admis cererea prin raportare însă la 
acte normative care nu erau în vigoare la momentul întocmirii lor, respectiv art.3 din Legea nr. 
69/1991 şi art.11 al.2 din Legea nr. 7/1996 cu încălcarea principiului constituţional prevăzut în 
art.15 al 2 din Constituţia României, respectiv cel al neretroactivităţii legii civile. 

În concluzie, cum atât Actul de delimitare cât si Harta cadastrală au fost întocmite înainte de 
anul 1990 legalitatea acestora trebuia invocată şi analizată din perspectiva actele normative in 
vigoare în acea perioadă, potrivit principiului tempus regit actum si nicidecum in raport de Legea 
nr.69/1991 si Legea nr.7/1996, Curtea apreciază hotărârea tribunalului ca fiind nelegală. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă  Curtea va admite 
recursurile şi va modifica în parte hotărârea recurată în sensul că va respinge excepţia de nelegalitate 
ca fiind inadmisibilă. 

În ceea ce priveşte acţiunea directă a reclamantului, de anulare parţială a actului de 
delimitare nr.1407/1999 şi a Hărţii cadastrale a municipiului Tulcea în partea referitoare la 
delimitarea teritorială faţă de com. F., Curtea o va respinge ca nefondată. 
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În considerarea dispoziţiilor art.274 din Codul de procedură civilă, lipsind culpa procesuală a 
recurentelor pârâte, acţiunea reclamantului fiind respinsă Curtea constată că acesta nu este 
îndreptăţit la plata cheltuielilor de judecată, cererea sa urmând a fi respinsă.   

Faţă de considerentele mai sus reţinute Curtea apreciază ca fiind întemeiată cererea de 
intervenţie în interes propriu formulată de G.A. 

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii din hotărâre.  
 

8. Anularea revocării din funcţie. Repunerea în funcţia deţinută anterior. Obligarea 
pârâtului la plata de daune morale. 
 

Art. 1552 Cod civil 
Art.18 alin.3 din Legea nr. 554/2004 

Cauza CEDO Cumpănă şi Mazăre c. României 
 

Recurentul pârât invocă drept cauză de încetare a contractului de administrare revocarea 
mandatului acordat reclamantului conform art. 1552 Cod civil, ceea ce se ignoră în speţă este faptul că prin 
art. X lit. b s-a prevăzut o atare modalitate de încetare a contractului, dar condiţionat de nerealizarea 
indicatorilor de performanţă ai managementului secţiei timp de minimum un an, din motive imputabile 
acestuia sau de neîndeplinirea obligaţiilor asumate. 

Solicitarea reclamantului ca perioada de valabilitate a contractului de management, care expiră la 
01.04.2011, să fie prelungită cu perioada cuprinsă între data revocării şi data soluţionării irevocabile a 
litigiului a fost soluţionată corect de tribunal, cu respectarea principiului consensualismului, contractul fiind 
expresia acordului de voinţă al părţilor, instanţa de judecată neputându-se substitui acestora şi modifica 
durata contractului sau orice alte clauze contractuale. 

Cum contractul de management înceta la data de 01.04.2011, în măsura în care părţile nu conveneau 
cu privire la prelungirea acestuia, la momentul pronunţării hotărârii, nu se putea dispune, cu caracter 
retroactiv, repunerea reclamantului în funcţia deţinută anterior, acordând acestuia compensaţii băneşti 
urmare revocării nelegale dispusă de pârât. 

Potrivit art.998 Cod civil „orice faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din 
a cărui greşeală s–a ocazionat, a-l repara.” 

Regulile de bază care guvernează răspunderea civilă sunt: principiul reparării integrale şi în natură 
a prejudiciului. 

În conformitate cu dispoziţiile art.18 alin.3 din Legea nr. 554/2004, în cazul soluţionării cererii, 
instanţa va hotărî şi asupra despăgubirilor pentru daunele materiale şi morale cauzate, dacă reclamantul a 
solicitat acest lucru. 

 
Decizia civilă nr. 302/CA/20.02.2013 

                           Dosar nr. 3871/118/2011 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta - secţia contencios administrativ si 
fiscal la data de 4.03.2011 sub nr.3871/118/2011 reclamantul I.L. in contradictoriu cu paratul SCJU 
CONSTANTA a solicitat anularea revocării din funcţia de sef de secţie obstretică-ginecologie II din 
cadrul SCJU Constanta, măsura ce i-a fost comunicata prin notificarea nr.1377/1.09.2010, obligarea 
instituţiei parate la plata drepturilor băneşti cuvenite pentru funcţia de sef secţie obstetrică - 
ginecologie II, începând cu data revocării sale din funcţie (1.09.2010) pana la data anularii acestei 
masuri, respectiv a repunerii sale in funcţia de sef de secţie, obligarea paratei la plata daunelor 
morale ce vor fi precizate, cu cheltuieli de judecata. 
       In motivarea in fapt a cererii, reclamantul a arătat ca a ocupat funcţia de sef de secţie obstetrică 
- ginecologie II din cadrul SCJU Constanta ca urmare a promovării unui concurs organizat de 
Ministerul Sănătăţii, conform Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii. Ulterior, s-a 
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încheiat un contract de administrare cu nr.33/2008 in cuprinsul căruia erau reglementate drepturile si 
obligaţiile părţilor. 
        Mai arata reclamantul ca are o vastă experienţă in domeniul conducerii secţiei respective, 
ocupând aceasta funcţie de aproximativ 15 ani. 
       In data de 20.08.2010 a primit adresa nr.20110 prin care I se solicita ca in aceeaşi zi si la aceeaşi 
oră la care a primit adresa – ora 13 - sa depună la secretariatul unităţii mai multe documente, 
solicitare imposibil de onorat, din moment ce nu i s-a acordat un interval de timp pentru a putea 
prezenta respectivele acte. 
          Ulterior, la data de 1.09.2010 I s-a comunicat notificarea nr.1377, prin care a fost informat ca 
a fost revocat din funcţie de sef secţie obstetrică - ginecologie II, pe motiv ca nu si-a îndeplinit 
culpabil obligaţiile ce ii reveneau conform contractului de administrare, aspecte constatate in 
raportul de control nr.20612/25.08.2010. 
         Prin adresa nr.24365/28.09.2010 i s-a comunicat ca raportul de control poarta, de fapt, 
nr.20229/20.08.2010, raport ce nu i-a fost comunicat niciodată. Ulterior, a primit o alta  adresa cu 
nr.21700/6.09.2010 prin care I s-a oferit postul de medic primar obstretică ginecologie, cu jumătate 
de norma, cu integrare in clinica, post pe care l-a acceptat. 
        A mai arătat reclamantul ca la data de 27.09.2010 a formulat o plângere prealabila, prin care a 
solicitat paratei sa anuleze revocarea sa din funcţie, având in vedere modalitatea in care s-a efectuat 
controlul din data de 20.08.2010 
        Răspunsul primit a fost negativ, motivat de faptul ca avea obligaţia de a întocmi documentele 
solicitate, odată cu semnarea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanta pentru anul 
2010, obligaţie pe care nu a respectat-o. 
        La primul termen de judecata din data de 8.04.2011 reclamantul a formulat precizări la cererea 
introductiva, arătând ca solicita sa se constate nulitatea absoluta a măsurii de revocare a sa din 
funcţia de sef de secţie obstretică - ginecologie II, sa se constate nulitatea absoluta a notificării de 
revocare nr.1377/1.09.2010, sa se constate ca, urmare a revocării ilegale din funcţie, contractul sau 
de management care ar fi trebuit sa expire legal la 1.04.2011 este prelungit in mod corespunzător, cu 
durata echivalenta a măsurii nelegale dispusa la 1.09.2010, pana la soluţionarea definitive si 
revocabila a prezentei acţiuni, reintegrarea sa in funcţie in postul deţinut, cu plata tuturor 
diferenţelor de drepturi băneşti, obligarea paratei la plata de daune morale in suma de 50.000 lei 
urmare a măsurii abuzive care i-a afectat prestigiul profesional, l-a obligat sa accepte un post 
inferior, l-a expus discuţiilor publice, i-a perturbat viaţa personală, l-a supus unei presiuni de natura 
sa-i afecteze activitatea profesionala, sa se constate nulitatea absoluta a numirii in funcţie din care a 
fost revocat a altei persoane cu statut de interimar, cu cheltuieli de judecata. In continuarea 
precizărilor a reluat situaţia de fapt expusa in cererea introductivă. 
        Paratul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii reclamantului ca 
netemeinica. In motivare, s-a arătat ca, in opinia sa, măsura revocării reclamantului este justificata 
raportat la faptul că, odată cu emiterea Deciziei nr.501/01.07.2010 a Consiliului Judeţean Constanta, 
in baza prevederilor Legii nr.95/2006 era necesara constituirea unei comisii de evaluare a activităţii 
şefilor de secţie-comisie înfiinţată prin Decizia nr.1326/19.08.2010. 
        Susţine paratul ca, in desfăşurarea activităţii de evaluare comisia a solicitat prin adresa 
nr.20110/19.08.2010 către şefii de secţie sa prezinte pana la data de 20.08.2010 mai multe acte 
conform obligaţiilor asumate prin contractul de administrare. Deşi a luat la cunoştinţă de solicitările 
comisiei de evaluare, reclamantul nu a răspuns acestora, situaţie prezentată in Raportul de control cu 
nr. 20229/20.08.2010. In continuare, pârâta a redat obligaţiile contractuale ale reclamantului, 
prevăzute in contractul de administrare. 
       A arătat paratul că refuzul reclamantului de a răspunde Comisiei de evaluare a avut drept 
consecinţa constatarea încetării contractului de administrare cu nr.33/2008 conform art.10 lit.b cu 
luarea măsurii de revocare din funcţie. 
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        Referitor la capătul de cerere privind reintegrarea reclamantului in funcţia deţinută, a solicitat 
paratul respingerea acestuia întrucât la acest moment postul nu este vacant. Mai mult, odată cu 
încetarea contractului de administrare, cauzele de suspendare ale contractului individual de munca 
au încetat. 
        De asemenea, arata că raportat la faptul ca la data de 01.04.2011 contractul de administrare 
nr.33/2009 a încetat, fiind încheiat doar pe o durata de 3 ani, reintegrarea reclamantului in aceasta 
funcţie nu mai e posibila. 
        Prin Sentinţa civilă nr. 2093/08.06.2012, Tribunalul Constanţa a admis în parte cererea 
precizată de reclamant şi a obligat pârât la plata către reclamant a drepturilor băneşti aferente  
funcţiei de şef de Secţie Obstetrică - Ginecologie II din cadrul SCJU Constanţa, începând cu data 
revocării, respectiv 1.09.2010 până la data expirării valabilităţii contractului de administrare nr. 
33/2008. 
          A respins celelalte capete de cerere ca neîntemeiate, precum şi cererea prin care solicită 
obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că în baza contractului de 
administrare nr.33/2008 reclamantul a ocupat funcţia de sef secţie clinica obstretică-ginecologie II 
din cadrul SCJU Constanta. 
       Prin adresa nr.20110/19.08.2010 emisa de managerul SCJU Constanta, s-a solicitat medicului 
sef de secţie sau înlocuitorului acestuia, in situaţia absentei legale a acestuia, in vederea evaluării 
activităţii medicului sef, înaintarea la secretariatul unităţii, la data de 20.08.2010 ora 13 o serie de 
documente, enumerate in 8 puncte.  
          La finalul adresei s-a precizat ca „neprezentarea documentelor solicitate la termenul stabilit 
denota ca nu sunteţi in posesia acestora”. 
           S-a reţinut că, deşi solicitarea de documente a fost emisa la data de 19.08.2010, aceasta a fost 
primita sub semnătura in data de 20.08.2010 ora 13, data si ora la care erau solicitate documentele. 

Desi la data primirii solicitării, reclamantul se afla in concediu legal de odihna, conform 
cererii aflata la fila 188, reclamantul nu a contestat ca a primit  la data de 20.08.2010 ora 13, adresa 
emisa de managerul spitalului. 

Prin notificarea nr.1377/1.09.2010, in temeiul art.10 lit.b din contractul de administrare 
nr.33/1.04.2008 si art.183 ind.3 alin.1 lit.b şi lit.d din Leg.95/2006 reclamantului i s-a adus la 
cunoştinţa ca incepand cu data de 01.09.2010 este revocat din funcţia de Sef Secţie Obstretică-
Ginecologie II din cadrul S.C.J.U. Constanta.  

S-a precizat ca motivul revocării îl constituie neîndeplinirea culpabila a obligaţiilor ce ii 
reveneau, conform cap.VIII pct.A2 din contractul de administrare nr.33/1.04.2008, aspecte 
constatate in Raportul de Control nr.20612/25.08.2010 întocmit de Comisia de Control din cadrul 
S.C.J.U. Constanta. S-a arătat de asemenea in cuprinsul notificării de revocare ca „ având in vedere 
ca prin răspunsul prezentat nu aţi făcut dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la Cap.VIII, art.A2, 
alin.4, 6,9,10,22,23 din contractul de administrare nr.33/1.04.2008 sunt incidente dispoziţiile Cap.X 
lit.b din contractul de administrare.” 

Prin adresa nr.21700/6.09.2010 emisa de managerul spitalului, reclamantului i se ofera in 
cadrul spitalului postul de medic primar ginecolog cu jumătate de norma. 

Prin răspunsul la plângerea prealabila comunicat prin adresa nr. 24780/30.09.2010 i se 
comunica reclamantului ca avea obligaţia sa întocmească documentele solicitate odată cu semnarea 
contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanta, pentru anul 2010. 

Instanţa a reţinut ca prin Decizia nr.1326/19.08.2010 emisa de managerul SCJU - dr. C.D. s-
a decis constituirea unei comisii de evaluare a şefilor de secţii din cadrul spitalului. 

La data de 20.08.2010 - data la care trebuiau prezentate documentele solicitate - prin adresa 
nr. 20229 comisia de evaluare comunica managerului spitalului ca niciunul dintre şefii de secţie nu a 
respectat obligaţiile care le reveneau din contractul de administrare. Deşi aceasta adresa emisa de 



259 
 

comisia de evaluare s-a apreciat a fi un raport de control, instanţa constata ca in cuprinsul ei se 
decide neîndeplinirea obligaţiilor din contractul de administrare de niciunul din şefii de secţie din 
cadrul spitalului, fără a se motiva şi a se arăta concret care dintre obligaţiile contractuale nu au fost 
respectate. 
       In condiţiile in care la data solicitării documentelor in vederea evaluării activităţii şefilor de 
secţii, reclamantul se afla in concediu legal de odihna, si in plus, solicitarea a fost astfel formulată şi 
comunicată, astfel încât nu a existat practic nici un interval minim de realizare a acestora, având in 
vedere ca a fost solicitata o documentaţie ampla, instanţa a apreciat ca nu se poate retine in sarcina 
reclamantului o culpa in necomunicarea tuturor documentelor solicitate.            

In plus, instanţa a constatat ca raportul de control in baza căruia s-a emis notificarea de 
revocare din funcţie  a reclamantului, nu a fost motivat, nu s-a arătat in concret care anume din 
obligaţiile contractuale nu au fost respectate ci s-a făcut o simpla apreciere de ordin general ca 
„niciunul dintre şefii de secţie nu a respectat cea mai mare parte a obligaţiilor din contractul de 
administrare.” 
      Instanţa a reţinut ca notificarea din funcţie a reclamantului a fost emisa nelegal, prin abuz de 
putere, parata nefăcând dovada neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute in contractul de administrare. 
      Pentru considerentele expuse, instanţa a admis capătul de cerere privind anularea notificării de 
revocare nr.1377/1.09.2010 emisa de parata si va obliga parata la plata drepturilor băneşti aferente 
funcţiei de şef de secţie obstetrică - ginecologie II din cadrul SCJU Constanta, începând cu data 
revocării, respectiv 01.09.2010 pana la data împlinirii termenului pentru care a fost încheiat 
contractul de administrare, respectiv 01.04.2011. 
       In ceea ce privește capătul de cerere privind reintegrarea in funcţie, instanţa l-a respins ca 
neîntemeiat, întrucât contractul de administrare a încetat pe deplin la data împlinirii termenului 
pentru care a fost încheiat, respectiv data de 1.04.2011. Nu este posibila nici prelungirea contractului 
de administrare cu perioada cuprinsa intre data revocării si data soluţionării irevocabile a cauzei, 
data incerta de altfel, întrucât, pe de o parte, instanţa ar adăuga la durata contractului, iar pe de alta 
parte, fiind admisa cererea privind plata drepturilor băneşti aferente funcţiei pe perioada revocării, s-
ar realiza o dubla reparaţie.  
         Referitor la capătul de cerere privind plata daunelor morale, instanţa a reţinut ca acesta nu a 
fost dovedit in cauza. Simpla revocare dintr-o funcţie de conducere, nu face dovada îndeplinirii 
condiţiilor privind existenta unui prejudiciu moral. In urma încheierii contractului de administrare, 
contractul individual de munca a reclamantului a fost suspendat. In consecinţă, la încetarea 
contractului de administrare, contractul individual de munca s-a reluat. 

Împotriva acestei hotărâri au formulat recurs atât reclamantul I.L., cât şi pârâtul SCJ 
Constanţa. 

Reclamantul I.L. a formulat recurs pentru instanţa de fond : 
- nu s-a pronunţat prin dispozitivul hotărârii cu privire la cererea de constatare a nulităţii 

absolute a măsurii de revocarea din funcţia de sef de Secţie Obstetrica - Ginecologie II din cadrul 
SCJU Constanta, deşi in considerentele hotărârii, constata nelegalitatea măsurii luate in perioada in 
care se afla in concediul de odihna legal aprobat; 

- a constatat nulitatea absoluta a notificării de revocare nr. 1377/01.09.2010 
- a obligat pârâta să-mi acorde drepturile băneşti aferente funcţiei începând cu data revocării 

- 01.09.2011 până la data expirării contractului de management. 
- a respins cererea de constatare a faptului ca, urmare revocări ilegale din funcţie, contractul 

de administrare care ar fi trebuit sa expire legal la 01.04.2011, este prelungit in mod corespunzător, 
cu durata echivalenţi a măsurii nelegale dispusa la 01.09.2010, până la soluţionarea definitiva 
irevocabila a acţiunii; durata efectiva a prelungirii constituie o problema ce executare, neputând fi 
acum cuantificata; 
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- nu s-a pronunţat cu privire ia cererea de anulare a tuturor actelor care au stat la baza 
adoptării măsurii de îndepărtare a acestuia din funcţie, raportat la comisia de control (legalitatea 
numirii, lucrări efectuate, concluzii, comunicarea către mine a raportului de control, pentru a-1 putea 
contesta); 

- ca urmare, a respins si cererea mea de reintegrare in postul deţinut, de sef de Secţie 
Obstetrica - Ginecologie II din cadrul SCJU Constanta: 

- a respins si cererea de obligare a piritei la plata de daune morale în suma de 50.000 lei, 
urmare măsurii abuzive care i-a afectat prestigiul profesional, fiind obligat sa accepte un post 
inferior, cu jumătate de normă, cu statut de provizorat fata de statutul său profesional, a fost expus 
discuţiilor publice, i-a perturbat viaţa personala, a fost supus unei presiuni de natura sa-i afecteze 
activitatea profesionala, presiune pe care a depăşit-o prin eforturi psihice de concentrare si detaşare, 
menite a continua normal munca, potrivit datelor din acţiune 

- nu s-a pronunţat cu privire la cererea de constatare a nulităţii absolute a numirii in funcţia 
din care a fost revocat, a altei persoane cu statut de interimar, neexistând nici in considerentele 
hotărârii vreo motivare in acest sens pentru a se susţine ca a fost o respingere implicita, inclusa in 
menţiunea "respinge celelalte capete de cerere ca neîntemeiate" 

- deşi a admis in parte acţiunea, a respins cererea de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor 
de judecata, care, potrivit masurilor dispuse de instanţa, trebuia admisa in parte, raportat la capetele 
de cerere admise. 

În continuare recurentul expune situaţia de fapt expusă la fond. 
Recursul formulat de pârâtul SCJ Constanţa: 
Refuzul reclamantului de a răspunde Comisiei de evaluare, a avut drept consecinţă 

constatarea încetării Contractului de administrare cu nr. 33/2008, conform art. 10 lit. b, cu luarea 
măsurii de revocare din funcţia Sef de Secţie Obstetrica - Ginecologie II a acestuia. 

Prin sentinţa recurată, instanţa de fond a interpretat normele legale incidente in cauza si 
ansamblul probatoriu de la dosarul cauzei in sensul admiterii in parte a cererii in sensul anularii 
Notificării de revocare nr.1377/01.09.2010, motivat de faptul ca intimatul-reclamant nu ar fi încălcat 
obligaţiile asumate prin Contractul de administrare cu nr.33/2008, iar măsura dispusa de subscrisul 
fiind abuziva. 

Contractul de administrare, asemenea contractului de mandat, încetează, in afara de cauzele 
generale stingere a obligaţiilor contractuale si prin revocarea sa (art.1552 alin. l Cod civil). 
 Aceasta cauză particulară de încetare a contractului de mandat se explică prin faptul că 
mandatul se încheie intuitu personae si are la baza încrederea reciproca dintre părţi, iar daca aceste 
motivaţii încetează, nici contractul nu mai poate fi menţinut. 
 Apreciază ca, fata de împrejurarea neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către reclamant, 
revocarea mandatului acestuia este justă. 
 Referitor la reintegrarea intimatului - reclamant pe funcţia de Sef de Secţie, Obstetrica - 
Ginecologie II, va solicită respingerea acestuia ca nefondata, având in vedere faptul ca la acest 
moment postul de Sef de Secţie Obstetrica - Ginecologie Unu este vacant. 
 Mai mult, odată cu încetarea Contractului de administrare cu nr.33/2008, cauzele de 
suspendare ale Contractul individual de munca au încetat. 
 Astfel odată cu reluarea relaţiilor de munca intre S.C.J.U. Constanţa si intimat prin Adresa 
nr.21700/06.09.2010, i-am oferit acestuia postul de medic primar in cadru Secţiei de Obstetrica - 
Ginecologie II. 
 Prin răspunsul cu nr. de înregistrare la S.C.J.U. C-ta 22083/08.09.2010, Prof. Univ. Dr. I.L. a 
acceptat postul de medic primar Secţiei de Obstetrica - Ginecologie II. 
 In concluzie, fata de împrejurarea ca in prezent reclamantul ocupa postul de medic primar in 
cadru Secţiei de Obstetrica - Ginecologie II, apreciază ca nefondat cel de al doilea capăt de cerere 
motiv pentru care solicită respingerea acestuia. 
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 Raportat la faptul că, la 01.04.2011, Contractul de administrare cu nr.33/2008, in baza căruia 
intimatul - reclamant a ocupat funcţia de Sef de Secţie Obstetrica - Ginecologie II, a încetat, fiind 
încheiat doar pe o perioada de 3 ani, reintegrarea reclamantului in aceasta funcţie nu mai poate fi 
posibila. 
 Referitor la cel treilea capăt de cerere, apreciază ca fiind nefondate solicitările intimatului - 
reclamant, având in vedere faptul ca acesta nu a înţeles să îndeplinească obligaţiile contractuale 
asumate. 

Solicită admiterea recursului in sensul desfiinţării in totalitate a sentinţei recurate cu 
consecinţa respingerii cererii intimatului - reclamant I.L. 

Examinând recursurile prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurenţi şi care au 
fost încadrate în motivul prevăzut de art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă Curtea constată 
următoarele: 

Criticile aduse prin recursul declarat de pârât sunt neîntemeiate, deoarece instanţa de fond 
nu a dispus prin hotărârea recurată repunerea părţilor în situaţia anterioară, urmare anulării 
notificării de revocare nr. 1377/1.09.2010, ci doar plata drepturilor de care a fost lipsit reclamantul 
începând cu data revocării 1.09.2010 şi până la expirarea valabilităţii contractului de management, 
respectiv 1.04.2011. 

Cum reclamantul nu a fost reintegrat pe funcţia de Şef de Secţie Obstetrică-Ginecologie II, 
orice critică adusă hotărârii din această perspectivă este neîntemeiată. 

Recurentul pârât invocă drept cauză de încetare a contractului de administrare nr. 33/2008 
revocarea mandatului acordat reclamantului conform art. 1552 Cod civil, ceea ce se ignoră în speţă 
este faptul că prin art. X lit.b s-a prevăzut o atare modalitate de încetare a contractului, dar 
condiţionat de nerealizarea indicatorilor de performanţă ai managementului secţiei timp de 
minimum un an, din motive imputabile acestuia sau de neîndeplinirea obligaţiilor asumate. 

Din probele administrate în cauză, tribunalul a constatat că pârâtul avea obligaţia să 
demonstreze în concret care au fost obligaţiile asumate de reclamant prin contractul de management 
şi nerespectate de acesta, dacă aspectele reţinute prin notificarea de revocare nr. 1377/1.09.2010 
erau de natură a atrage o astfel de sancţiune cu consecinţe asupra perioadei de valabilitate a 
contractului. 

În cauză s-a demonstrat că adresa nr. 20110/19.08.2010 emisă de managerul SCJU Constanţa 
a fost adusă la cunoştinţa reclamantului sub semnătură în data de 20.08.2010, ora 13, respectiv la 
data de şi ora până la care acesta trebuia să comunice datele solicitate de pârât, perioadă în care se 
afla în concediu legal de odihnă. 

Şi în ceea ce priveşte recursul declarat de reclamant, Curtea îl apreciază ca nefondat. 
Solicitarea reclamantului ca perioada de valabilitate a contractului de management, care 

expiră la 01.04.2011, să fie prelungită cu perioada cuprinsă între data revocării şi data soluţionării 
irevocabile a litigiului a fost soluţionată corect de tribunal, cu respectarea principiului 
consensualismului, contractul fiind expresia acordului de voinţă al părţilor, instanţa de judecată 
neputându-se substitui acestora şi modifica durata contractului sau orice alte clauze contractuale. 

Cum contractul de management înceta la data de 01.04.2011, în măsura în care părţile nu 
conveneau cu privire la prelungirea acestuia, la momentul pronunţării hotărârii tribunalul nu putea 
dispune, cu caracter retroactiv, repunerea reclamantului în funcţia deţinută anterior, acordând 
acestuia compensaţii băneşti urmare revocării nelegale dispusă de pârât. 

Cu privire la solicitarea reclamantului de a fi obligat pârâtul la plata daunelor morale, se 
constată următoarele: 

Potrivit art.998 Cod civil „orice faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe 
acela din a cărui greşeală s–a ocazionat, a-l repara.” 

Regulile de bază care guvernează răspunderea civilă sunt: principiul reparării integrale şi în 
natură a prejudiciului. 
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În conformitate cu dispoziţiile art.18 alin.3 din Legea nr. 554/2004, în cazul soluţionării 
cererii, instanţa va hotărî şi asupra despăgubirilor pentru daunele materiale şi morale cauzate, dacă 
reclamantul a solicitat acest lucru. 

În literatura de specialitate, daunele morale sunt apreciate ca reprezentând o atingere adusă 
existenţei fizice a persoanei, integrităţii corporale şi sănătăţii, cinstei, demnităţii şi onoarei, 
prestigiul profesional, sarcina probei revenindu-i, potrivit dispoziţiilor art.1169 Cod civil 
reclamantului. 

Cu privire la stabilirea cuantumului daunelor morale, acestea trebuie să aibă efecte 
compensatorii şi, spre deosebire de celelalte despăgubiri civile care presupun un suport probator, în 
privinţa daunelor morale nu se poate apela la probe materiale, judecătorul fiind singurul care, în 
raport de circumstanţele concrete ale speţei, de consecinţele suferite de partea vătămată, va aprecia 
dacă se impune sau nu acordarea de compensaţii. 

Pe cale de consecinţă, cum reclamantul nu a făcut dovada potrivit celor arătate mai sus, 
Curtea reţine că recunoaşterea vătămării produse şi repunerea în drepturi a reclamantului prin 
anularea actului sancţionator reprezintă în sine o reparaţie corespunzătoare pentru repararea şi a 
oricărui prejudiciu moral ce ar fi fost suferit motiv pentru care cererea a fost respinsă corect de 
instanţa de fond, (CEDO, Cumpănă şi Mazăre c. României,  hotărârea din 17 decembrie 2004). 

În referire la critica privind neacordarea cheltuielilor de judecată efectuate la instanţa de fond 
Curtea constată că cererea a fost respinsă corect de tribunal în condiţiile în care la dosar nu au fost 
depuse dovezi din care să rezulte efectuarea lor. 

Hotărârea tribunalului este în concordanţă cu practica în această materie a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, conform căreia partea care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea 
unor cheltuieli decât în măsura în care se constată realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil 
(cauzele Costin împotriva României, Străin împotriva României, Stere şi alţii împotriva României, 
Raicu împotriva României). 

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus, Curtea reţine că hotărârea tribunalului 
este legală, criticile aduse de recurenţi 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. 
 

9. Anulare act administrativ ca urmare a nerespectării procedurii de reorganizare. 
Reintegrare in postul deţinut anterior. Obligarea la plata de despăgubiri. 
 

Art. 7 alin. l din Legea nr. 554/2004 
Decizia Î.C.C.J. nr.1012/12.03.2008 

Art.85 lit. e din Legea nr.80/1995 
 

Cu privire la pretinsa inexistenţă a comunicării, legea nu impune comunicarea actului într-un anumit 
mod, astfel încât se apreciază că şi o comunicare orală a actelor este suficientă şi constituie o comunicare 
valabilă în lumina dispoziţiilor art. 7 alin. l din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Acest 
text de lege nu face distincţie cu privire la modalităţile de comunicare a actelor administrative, iar sintagma 
« de la data comunicării actului » (din textul art.7 alin. 1 din lege) nu prevede în mod expres comunicarea în 
scris.  

În conformitate cu dispoziţiile  art.85 lit. e din Legea nr.80/1995: 
Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi trecuţi în rezervă sau direct în retragere, 

după caz, în următoarele situaţii: 
          e) când, în urma reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, nu sunt 
posibilităţi pentru a fi încadraţi în alte funcţii sau unităţi, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale 
Ministerului Apărării Naţionale; 
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Decizia civilă nr. 304/CA/20.02.2013 
                           Dosar nr. 214/118/2012 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - secţia contencios administrativ si 

fiscal la data de 9.01.2012 sub nr.214/118/2012, reclamantul C.G.D. a chemat in judecata parata 
I.G.S.U., solicitând anularea Ordinului Inspectorului Sef nr.13593/I din 14.09.2011 prin care a fost 
trecut in rezervă, trecerea sa in rezerva realizându-se cu nerespectarea procedurii de reorganizare si 
pe motive subiective, reintegrarea in postul deţinut anterior, obligarea la plata unei despăgubiri egale 
cu salariile indexate, majorate si calculate precum si cu toate drepturile de care ar fi beneficiat daca 
nu ii încetau raporturile de serviciu, cu cheltuieli de judecata. 

Parata I.G.S.U. a formulat întâmpinare, prin care a invocat inadmisibilitatea cererii pentru 
tardivitatea plângerii prealabile. Arata ca reclamantul a formulat plângerea prealabila nr.80443/P din 
15.11.2011, deci s-a depăşit termenul de 30 zile impus de art.7 din Legea nr. 554/2004, aspect ce 
conduce inevitabil la inadmisibilitatea acţiunii. Apreciază reclamanta ca momentul cert al începerii 
curgerii termenului de 30 zile este cel al emiterii Ordinului nr.13593/I din 14.09.2011 privind 
trecerea in rezerva a reclamantului.  

Precizează pârâta că, urmare a comunicării măsurii punerii la dispoziţie prin O.Z.U. nr. 
S/127 din 30.06.2011, reclamantul cunoştea faptul ca după cele 3 luni de punere la dispoziţie 
conform art.82 din Legea nr. 80/1995, l-a reprezentat imposibilitatea încadrării intr-o funcţie 
disponibila, după expirarea termenului impus de dispoziţiile acestui act normativ. 
        Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. Temeiul de drept privind 
trecerea in rezerva a reclamantului il constituie art.85 alin.1 lit.e si alin..2 din leg.80/1995 privind 
Statutul cadrelor militare, iar temeiul de fapt l-a constituit imposibilitatea încadrării intr-o funcţie 
disponibila, după expirarea termenului impus de art.82 din acelaşi act normativ.   

Concluzionând, precizează parata ca toate etapele  procesului de reorganizare instituţional la 
nivelul IGSU, respectiv ISU Constanta, s-au aplicat in stricta concordanta cu  prevederile legale in 
vigoare, cu asigurarea unei depline transparente decizionale si in condiţii de echidistanţă, 
corectitudine si imparţialitate, din partea tuturor persoanelor si structurilor din inspectorat care au 
fost implicate in implementarea  acestui proces.       

Prin Sentinţa civilă nr. 2675/16.08.2012 Tribunalul Constanţa a respins excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii ca neîntemeiată şi a admis cererea formulată de reclamant, anulând Ordinul 
Inspectorului Şef nr. 13593/I din 14.09.2011. 

A dispus reîncadrarea reclamantului pe postul deţinut anterior emiterii Ordinului 
Inspectorului Şef nr. 13593/I/14.09.2011. 

A obligat pârâtul la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, 
majorate şi recalculate precum şi cu toate drepturile de care ar fi beneficiat de la data încetării 
raporturilor de serviciu şi până la data reintegrării în funcţie. 
 A respins cererea privind plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată  

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Excepţia inadmisibilităţii cererii  s-a constatat a fi nefondată din următoarele considerente: 

din proba cu înscrisuri administrata in cauza, s-a constatat ca reclamantului i-a fost comunicat 
ordinul de trecere in rezerva contestat, la data de 1.11.2011 iar la data de 5.12.2011 parata i-a 
comunicat reclamantului  prin adresa nr.80443/P ca revocarea ordinului de trecere in rezerva  nu se 
poate face decât de către instanţa competentă. 

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut următoarele:  
          In fapt, reclamantul - plutonier în cadrul ISU Dobrogea, a fost pus la dispoziţia unităţii, 
începând cu data de 15.06.2011, prin Ordinul Inspectorului Şef nr.  S/13122/I/20.06.2011. 
 Măsura a fost justificată de instituţia pârâtă prin prisma actelor normative adoptate pe fondul 
adâncirii crizei economice asupra sistemului bugetar. 
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  În aplicarea O.U.G. nr. 54/2011 privind OUG 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind 
încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei si Internelor 
pentru anul 2011, a fost emis  O.M.A.I. nr. 1/658/10.06. 2011  prin care se aprobă organigramele 
unităţilor Inspectoratului General  Pentru Situaţii de Urgenţă. 
 Prin adresa nr. 7093/16.06.2011, IGSU aduce la cunoştinţa tuturor unităţilor subordonate 
măsurile pe care urmează să le ia urmare a aprobării statelor de organizare, respectiv: 
 - emiterea actelor administrative pentru repunerea în funcţie a personalului ale căror funcţii 
se regăsesc în noile state de organizare;  
 - posturile rămase vacante după repunerea în funcţie a personalului în condiţiile anterioare 
pot fi ocupate prin procedurile prevăzute prin ordinul ministrului nr. 665/2008, de către personalul 
ce îndeplineşte condiţiile stabilite prin respectiva reglementare;  

- pentru posturile la care nu s-a modificat nivelul funcţiei, însă s-a schimbat denumirea 
structurii respective, repunerea în funcţie va opera prin identificarea noii funcţii similare (ex. 
Vechiul stat: şef serviciu prevenirea incendiilor/protecţie civilă – noul  stat de organizare : şef 
serviciu prevenire/protecţie, pregătirea populaţiei şi educaţie preventivă; înfiinţarea a noi subunităţi, 
etc.).  

- emiterea ordinelor de personal pentru punerea la dispoziţie în conformitate cu prevederile 
art.82 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 
ulterioare, a cadrelor militare din unităţi, după analiza situaţiilor în şedinţa de conducere, pentru cei  
care: a) au ocupat posturi cu atribuţii distincte identificate astfel prin fişa postului, desfiinţate ca 
urmare a punerii în aplicare a măsurilor de reorganizare; b) au ocupat  în cadrul aceleiaşi/aceluiaşi 
structuri/compartiment,anterior intrării în vigoare a noilor state de organizare, posturi care au fost 
desfiinţate. 

 - se vor  stabili şi comunica celor vizaţi, potrivit legii, activităţile care urmează a fi 
desfăşurate de personalul pus la dispoziţie in condiţiile menţionate anterior pentru o perioadă de 
până la 3 luni ; etc.  

În finalul adresei nr. 7093/16.06.2011 se arată: „Veţi dispune măsurile de punere la dispoziţie 
a personalului, după o analiză efectuată în şedinţa de lucru a inspectorului şef cu cadrele cu funcţii 
de conducere, materializată într-un document scris şi semnat de către participanţi, cu justificarea 
nominalizării personalului ce urmează a fi la dispoziţie.  

În cadrul analizei respective se pot avea în vedere aspecte printre care se regăsesc, dar fără a 
se limita la acestea, şi următoarele:  

- situaţia medicală a cadrului în cauză reportată la cerinţele postului respectiv; 

- rezultatele profesionale obţinute de personalul în cauză, aptitudinile deţinute şi atitudinile de 
care au dat dovadă în îndeplinirea misiunilor;  

- situaţia disciplinară a personalului în cauză;  

- capacitatea de efort a personalului unităţii, confirmată de cei în drept, raportată la cerinţele 
postului respectiv „.  

În cadrul şedinţei din 17.06.2011 a I.S.U. DOBROGEA  a fost analizat noul stat de 
organizare şi au fost  identificate poziţiile care nu se mai regăseau în noul stat si implicit personalul 
pus la dispoziţia unităţii.  

Potrivit procesului-verbal al şedinţei din 17.06.2012, s-au stabilit anumite criterii care vor sta 
la baza analizei personalului aflat la dispoziţia unităţii precum şi ponderea criteriilor de departajare 
: situaţia medicală actuală - 10 %; calificative pe ultimii 3 ani – 20%; situaţia disciplinară pe ultimii 
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3 ani – 20%, rezultate la pregătirea fizică – media ultimelor două evaluări - 30%; existenţa 
cursurilor de specializare – 5%, reprezentarea instituţiei şi aptitudinile deţinute şi atitudinea de care 
au dat dovadă în îndeplinirea misiunilor - 15%.  
 De asemenea, s-au stabilit şi punctaje aferente criteriilor de departajare: situaţia medicală : 
apt + 5 puncte, apt limitat – 5 puncte; calificative pe ultimii 3 ani: foarte bun-8 puncte, bun 6 
puncte, corespunzător 4 puncte; mediocru 2 puncte; necorespunzător 0 puncte; situaţia disciplinară: 
amânarea înaintării în grad - 8 puncte; retrogradarea în funcţie - 6 puncte; mustrare - 4  puncte; 
avertisment - 2 puncte; înaintare în grad anterior expirării stagiului minim +5 puncte; recompense 
în bani +10 puncte; mulţumiri +10 puncte; citări prin OZU +20 puncte ş.a.m.d.  

Prin adresa nr. 7104/21.06.2011 a IGSU, recepţionată de I.S.U. DOBROGEA la data de 
22.06.2012, se comunică acestuia din urmă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 
selecţiei personalului în vederea numirii în funcţie ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare 
instituţională la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă precum şi Procedura 
privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a 
personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă.   
      Potrivit recunoaşterii reclamantului personalul a fost informat verbal cu privire la criteriile 
ce au stat  la baza analizei personalului aflat la dispoziţia unităţii. 
 În data de 24.06.2011 a avut loc şedinţa de lucru a Inspectorului Sef cu participarea cadrelor 
cu funcţii de conducere, la care s-a făcut analiza personalului aflat la dispoziţia unităţii. Concluziile 
şedinţei de analiză s-au materializat în documentul Analiza/evaluarea personalului pus la dispoziţie 
conform Ordinului Inspectorului General al IGSU nr. 7104/21.06.2011.  
 Potrivit procesului-verbal al şedinţei din 24.06.2011, această analiză a personalului pus la 
dispoziţia unităţii s-a desfăşurat în modul următor:  
          - participanţii la şedinţă au propus anumite persoane pentru a fi menţinute pe anumite poziţii 
din statul de organizare ;  

- participanţii la şedinţă au votat propunerile respective.   
Potrivit documentului Analiza/evaluarea personalului pus la dispoziţie conform Ordinului 

Inspectorului General al IGSU nr. 7104/21.06.2011, reclamantul este pus la dispoziţia unităţii  
Ulterior  şedinţei din 24.06.2012 se emite Ordinul de Zi pe Unitate nr. S/127/ 30.06.2011 în 

care se arată că, începând cu data de 15.06.2011, data intrării în vigoare a noului stat de organizare, 
un număr de 238 de cadre militare  au fost puse la dispoziţie, iar în urma analizei în şedinţa de 
comandă, un număr de 150 de ofiţeri şi subofiţeri au fost repuşi în funcţie, cu data de 15.06.2011 şi 
îşi vor continua activitatea în structurile menţionate în cuprinsul Ordinului. 

  Din analiza înscrisurilor a rezultat că se verifică susţinerile reclamantului cu privire 
nerespectarea de către instituţia pârâtă a metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei 
personalului în vederea numirii în funcţie comunicată de IGSU către ISU Dobrogea la 22.06.2012, 
fapt ce atrage anularea actului contestat prin prezenta acţiune. 

În fapt pârâta la 17.06.2011, înainte de comunicarea metodologiei, a analizat noul stat de 
organizare şi a stabilit criteriile care vor sta la baza analizei personalului aflat la dispoziţia unităţii şi 
ponderea criteriilor de departajare. 
 Pârâta în şedinţa de lucru din 17.06.2011 nu a stabilit data şi locul desfăşurării analizei şi 
nici nu a consemnat criteriile, data şi locul de desfăşurare a analizei într-un Ordin de zi pe unitate 
care să fie afişat la sediul. 
 Cu toate acestea la 20.06.2011, dată până la care nu a avut loc analiza conform art. 5 din 
metodologie, s-a emis actul - Proiect al Ordinului Inspectoratului Şef nr. S/13122/20.06.2011 prin 
care s-au pus la dispoziţie începând cu 15.06.2011 subofiţerii prevăzuţi în anexă la ordin. 

 Din înscrisurile depuse instanţa a apreciat că în fapt nu a avut loc analiza conform 
reglementărilor prevăzute de metodologie. 
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La 24.06.2001 a avut loc şedinţa de lucru a Inspectoratului cu participarea cadrelor cu 
funcţii de conducere, şedinţă în care pârâtul susţine că a avut loc analiza personalului. 

Concluziile şedinţei s-au materializat în documentul Analiza/evaluare personalului pus la 
dispoziţie conform Ordin 7104/21.06.2011. 

Din cuprinsul procesului-verbal încheiat la 24.06.2011 s-a reţinut că analiza s-a desfăşurat în 
următorul mod: participanţii au propus ca anumite persoane să fie menţinute pe poziţii în ştatul de 
organizare şi au votat propunerile respective. 

S-a constatat că prin modul de desfăşurare a analizei personalului din 24.06.2011 nu au fost 
respectate dispoziţiile legale din metodologie. 

În primul rând pârâta nu a făcut dovada afişării criteriilor, a datei şi locului la care are loc 
analiza. 

În fapt, pârâta la 24.06.2011 nu a respectat cele patru etape prevăzute la art. 7 din 
metodologie. 

Din cuprinsul procesului-verbal de şedinţă din 24.06.2011 rezultă că participanţii au făcut 
propuneri cu privire la anumite persoanele pentru a fi menţinute în funcţie şi au votat aceste 
propuneri. 

Nu s-au respectat primele 3 etape respectiv nu s-a nominalizat structura,  tipul  funcţiei şi 
persoanele supuse analizei, nu s-a prezentat o situaţia a criteriilor stabilite în şedinţa din 
17.06.2011, numărul de puncte acumulate de fiecare persoană supusă analizei, modul în care a fost 
calculat punctajul final, criteriile avute în vedere în momentul formulării propunerilor. 

Instanţa a apreciat că era necesar a se întocmit o situaţia a personalului ce urma a fi supus 
analizei, situaţie în care să se regăsească modul efectiv în care s-au aplicat criteriile stabilite de 
pârât la 17.06.2011 şi care se regăsesc şi în metodologie. 

De exemplu în procesul verbal din 24.06.2011 nu se regăseşte nici o menţiune cu privire la 
reclamant, pentru a putea verifica dacă în ceea ce-l priveşte au fost respectate dispoziţiile legale din 
metodologie în sensul că, pentru structura, tipul funcţiei, care au fost persoanele supuse analizei, ce 
punctaj a obţinut fiecare persoană în urma aplicării criteriilor stabilite, dacă într-adevăr reclamantul 
a obţinut cel mai mic punctaj sau dacă în urma desfăşurării analizei putea fi incidente dispoziţiile 
art.10 din Metodologie, potrivit cu care : 

„În situaţia în care după desfăşurarea procedurii de selecţie stabilită la art.7 se constată 
existenta la nivelul structurii/subunităţii a unor posturi rămase vacante sau dacă numărul 
persoanelor selectate în vederea numirii pe funcţii depăşeşte numărul posturilor vacante, se va 
proceda la organizarea unui examen. În situaţia existenţei la nivelul structurii/subunităţii a unor 
posturi rămase vacante, la examen pot participa persoanele care nu au fost selectate în vederea 
numirii in funcţie potrivit prevederilor art.7”  

În situaţia în care numărul persoanelor selectate in vederea numirii pe funcţii depăşeşte 
numărul posturilor vacante, la examen pot participa numai persoanele care au fost selectate potrivit 
prevederilor art.7. 

Din cuprinsul procesului verbal din 17.06.2011 s-a reţinut că s-au stabilit atât criterii cât şi 
ponderea acestora la departajare. 
         Aspectele învederate conduc la concluzia evidentă că actele deduse judecăţii nu sunt motivate. 
          Motivarea actului administrativ constituie o garanţie a respectării legii şi a ocrotirii drepturilor 
cetăţeneşti şi totodată, un principiu al procedurii de emitere a actelor administrative. Amploarea şi 
detalierea motivării depinde de natura actului adoptat iar cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească 
motivarea  depind de circumstanţele fiecărui caz, jurisprudenţa comunitară echivalând o motivare 
insuficientă sau greşită cu lipsa motivării.  
          Astfel a reţinut şi CJCE în hotărârea pronunţată la 26 martie 1987 în cauza Comisia 
Europeană contra Consiliului CE, statuând că „actele comunitare trebuie să cuprindă expunerea 
elementelor de fapt şi de drept care au stat la baza adoptării lor, astfel încât Curtea să-şi poată 
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exercita controlul şi astfel încât statele membre şi persoanele interesate să poată cunoaşte condiţiile 
în care instituţiile comunitare aplică dispoziţiile tratatului”. S-a remarcat totodată că „în cadrul 
sistemului de competenţe al comunităţii, alegerea temeiului juridic al unui act nu poată să depindă 
exclusiv de convingerea unei instituţii în ce priveşte scopul urmărit, ci trebuie să se întemeieze pe 
factori obiectivi, care să poată fi supuşi controlului judiciar”. 
          Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat, într-o decizie de speţă (decizia nr. 482 din 26 
ianuarie 2007) că „motivarea unei decizii administrative nu poate fi limitată la considerente legate 
de competenţa emitentului, ci trebuie să conţină elemente de fapt şi de drept care, pe de o parte, să 
permită destinatarilor să cunoască şi să evalueze temeiurile şi efectele deciziei iar, pe de altă parte, 
să facă posibilă exercitarea controlului de legalitate”.  
          Pentru ca instanţa de contencios administrativ să se poată pronunţa asupra legalităţii actului 
administrativ dedus judecăţii, ea trebuie să cunoască raţiunile de fapt şi de drept care au stat la baza 
emiterii sau adoptării acestuia 

Instanţa a apreciat că în cauză se impunea o detaliere a motivelor ce au condus la situaţia în 
care reclamantul în urma analizei să rămână la dispoziţia unităţii. 

În acest sens, instituţia pârâtă trebuia, conform metodologiei, să întocmească o listă cu 
personalul pus la dispoziţie şi lista posturilor vacante pe structuri. 

Lista personalului pus la dispoziţie trebuie să cuprindă menţiunea structurii în care acesta şi-
a desfăşurat activitatea, modul în care a avut loc analiza respectiv o situaţie a fiecărei persoane puse 
la dispoziţie la 20.06.2011 în care să se arate în mod concret modul în care s-au aplicat criteriile 
stabilite la 17.06.2011, punctajul acordat pentru fiecare persoană, aspecte relevante în raport de 
criteriile stabilite arătate de şeful nemijlocit, punctul de vedere al participanţilor la şedinţa din 
24.06.2011 cu privire la punctajul final acordat pentru fiecare candidat.  

În fapt participanţii la şedinţă, fără a face referire la vreun aspect arătat mai sus, au propus şi 
votat persoanele care să fie menţionate în anumite poziţii din ştatul de organizare. 

Astfel instituţia pârâtă, pe lângă faptul că nu a respectat metodologia, a dispus de o largă 
apreciere, astfel că era necesar a detalia motivul pentru care o parte din persoane a rămas la 
dispoziţie iar altă parte a fost reintegrată, căci motivarea conferă actelor transparenţă şi în acelaşi 
timp permite exercitarea controlului judiciar. 

Instanţa a reţinut că în urma şedinţei de lucru din 24.06.2011 s-a emis Ordinul 
127/30.06.2011 prin care din cele 238 de cadre puse la dispoziţie la 20.06.2011, un număr de 150 
de ofiţeri şi subofiţeri au fost repuşi în funcţie începând cu data de 15.06.2011.  

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs pârâtul ISU Dobrogea al judeţului Constanţa 
pentru următoarele aspecte: 

1. Cu privire la soluţionarea excepţiei inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată pentru 
neefectuarea plângerii prealabile, consideră că în mod cu totul nejustificat instanţa a hotărât 
respingerea ca nefondată a excepţiei. 

Recurenta apreciază că în mod greşit s-a apreciat că excepţia inadmisibilităţii nu a fost 
invocată şi faţă de ordinul de trecere în rezervă. 

Deşi a dovedit, în mod lipsit de orice echivoc, faptul că reclamantul nu a îndeplinit procedura 
prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, instanţa a respins excepţia invocată ca 
nefondată, fapt care a condus la emiterea unei hotărâri netemeinice şi nelegale. 

Reclamantul a înţeles să solicite revocarea unor acte administrative care fac obiectul 
prezentei cauze prin petiţia nr. 80443/P din 15.11.2011, înregistrată la ISU „Dobrogea" al judeţului 
Constanţa, instituţie care a transmis răspunsul petentului. Astfel, este lesne de înţeles că petentul a 
depăşit termenul de 30 de zile impus de art.7 din Legea 554/2004, aspect ce conduce inevitabil la 
inadmisibilitatea acţiunii formulate de reclamant. 
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Momentul cert al începerii curgerii termenului de 30 de zile prevăzut de art. 7 alin. l din 
Legea 554/2004  este data de 14.09.2011 prin emiterea Ordinului 13593 al I.S.U. Constanţa, 
moment faţă de care formularea plângerii prealabile la data de 15.11.2011 apare ca tardivă. 

Prin petiţia sa, reclamantul nu a înţeles să ceară şi revocarea ordinului de trecere în rezervă, 
acesta solicitând doar revocarea Ordinului S/13122/I din 20.06.2011 şi Ordinul  S/127/30.06.2011. 

Prin O.Z.U. nr. S/127 din 30.06.2011, emis de ISU al judeţului Constanţa, s-a comunicat 
cadrelor militare măsura punerii la dispoziţia unităţii urmare a emiterii Ordinului Inspectorului şef 
nr. S/13122/1 din 20.06.2011. 

Şi faţă de aceste ordine  formularea plângerii este tardivă, termenul de 30 de zile începând să 
curgă la 30.06.2011 prin emiterea Ordinului S/127, astfel că plângerea formulată la 15.11.2013 este 
tardivă. 

Motivele invocate de reclamant nu privesc nelegalitatea Ordinelor atacate, ci se referă numai 
la procedura de comunicare a acestora, care însă nu poate fi atacată pe calea contenciosului 
administrativ. 

O eventuală susţinere potrivit căreia actele atacate nu i-au fost comunicate reclamantului nu 
constituie un motiv de exonerare de obligaţia realizării procedurii prealabile, atâta timp cât 
reclamantul nu a făcut nici un demers în vederea luării la cunoştinţă despre conţinutul actului şi nu a 
indicat nici un moment că, deşi a solicitat, pârâtul a refuzat să-i comunice actul respectiv. 

La împlinirea termenului de punere la dispoziţie  prevăzut de art. 82 lit. a din Legea 
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, a fost emis ordinul de trecere în rezervă nr. 
13593/14.09.2011, reclamantul primind o copie certificată de pe acesta, întrucât originalul se 
păstrează la emitent conform Dispoziţiei Directorului Direcţiei Management Resurse Umane nr. 
11/960/20.10.2004. 

Cu privire la pretinsa inexistenţă a comunicării, arată faptul că legea nu impune comunicarea 
actului într-un anumit mod, motiv pentru care apreciază că şi o comunicare orală a actelor este 
suficientă şi constituie o comunicare valabilă în lumina dispoziţiilor art. 7 alin. l din Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ. Acest text de lege nu face distincţie cu privire la 
modalităţile de comunicare a actelor administrative, iar sintagma « de la data comunicării actului » 
(din textul art.7 alin. 1 din lege) nu prevede în mod expres comunicarea în scris. În considerarea 
principiului potrivit căruia « unde legea nu distinge, nici interpretul nu o poate face », apreciază că 
în cauză, comunicarea şi orală a acestor măsuri este legală. 

În acest sens, s-a pronunţat şi Î.C.C.J. prin decizia nr.1012/12.03.2008. 
 Consideră că singura sancţiune pentru necomunicarea legală a actelor administrative o 

reprezintă, în situaţia în care actele au fost executate, prelungirea termenului legal de exercitare a 
cererii de revocare la organul emitent sau a plângerii la instanţa de contencios administrativ. 

2. Cu privire la fondul cauzei, arată faptul că în anul 2011, la nivelul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi pe cale de consecinţă şi în cadrul instituţiilor subordonate acestuia, 
cum este instituţia pârâtă în cauză, a avut loc un proces amplu de reorganizare care a avut ca rezultat 
desfiinţarea unor posturi din statul de organizare al unităţii, acestea nemaifiind bugetate. 
Soluţionarea fondului cererii este vădit eronată. 

Cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a procedurii de selecţie a personalului în 
vederea numirii în funcţie, solicită instanţei de judecată a avea în vedere următoarele aspecte: 

În cadrul şedinţei din 17.06.2011 a fost analizat noul stat de organizare şi au fost identificate 
poziţiile care nu se mai regăseau în noul stat şi implicit personalul care trebuia pus la dispoziţia 
unităţii. În acest sens 238 de cadre (ofiţeri şi subofiţeri) au fost puse la dispoziţia unităţii, iar în urma 
analizei din cadrul şedinţei din data de 24.06.2011 au fost reîncadraţi pe funcţiile noi 150 de cadre, 
88 rămânând în continuare la dispoziţie. 
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Punerea la dispoziţie s-a realizat printr-un act administrativ colectiv, Ordinul inspectorului 
şef al ISU Constanţa nr. S/13122/1 din 20.06.2011, comunicarea realizându-se prin semnarea direct 
pe ordinul de zi pe unitate. 

Acest ordin are caracter clasificat conform art. 17 din Legea nr. 182/2000 şi potrivit art. II 
alin.2 lit. b din Legea nr. 24/2000 nu există obligaţia publicării în Monitorul Oficial, reclamantul 
având nivelul de acces corespunzător documentului contestat. Intr-o atare situaţie anularea ordinului 
nr. S/13122/1 din 20.06.2011 emis de Inspectorul Şef al I.S.U. Constanţa, prin care reclamantul a 
fost pus la dispoziţia unităţii, nu se justifică întrucât nu încalcă condiţiile de fond şi de formă 
prevăzute de lege. 

Afirmaţia reclamantului privind modul arbitrar de stabilire şi apreciere a criteriilor de 
departajare a personalului nu este susţinută de nicio probă. Dimpotrivă, din cuprinsul procesului 
verbal din 24.06.2011 şi ANALIZA/EVALUAREA nr. 863285/24.06.2011, sunt evidenţiate 
criteriile de evaluare, modalitatea de votare, motivaţia persoanelor care au efectuat evaluarea. 

Raportat la susţinerile instanţei de fond potrivit cărora pârâta I.S.U. Constanţa nu a respectat 
metodologia în sensul stabilirii criteriilor ce au stat la baza analizei personalului aflat la dispoziţia 
unităţii, arată că la sediile I.S.U. Constanţa cât şi la sediile grupurilor şi subunităţilor a fost afişat 
anunţul cu nr. 863319 din 23.06.2011 în şedinţa din 22.06.2011 conform procesului verbal, în 
conformitate cu ordinul I.G.S.U. nr.7104 din 22.06,2011 privind Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea selecţiei personalului în vederea numirii în funcţie ca urmare a aplicării măsurilor de 
reorganizare instituţională la nivelul I.G.S.U. 

Aşadar, desfiinţarea postului ocupat de reclamant a avut un caracter real. efectiv şi serios, 
fiind suprimat din structura angajatorului, instanţa neconstatând motive de nelegalitate a modalităţii 
de selectare a personalului faţă de care a fost luată măsura trecerii în rezervă. In acest sens trebuie să 
fie reţinut că, de principiu, angajatorul are deplina libertate în procesul de selecţie a personalului în 
situaţiile în care intervine măsura restrângerii de activitate, instanţa neavând competenţa de a se 
pronunţa asupra oportunităţii menţinerii unor salariaţi în detrimentul altora. 
 În ceea ce priveşte adresa nr. 7093, emisă la 16.06.2011, de inspectorul general al IGSU, 
arată că aceasta este adresată unităţilor din subordine şi conţine îndrumări pentru realizarea 
operaţiunilor specifice pentru reorganizarea inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă. Insă, 
reorganizarea nu s-a realizat în temeiul acestei adrese ci în temeiul actelor normative indicate de 
altfel în cuprinsul său, respectiv Ordinele MAI 600/2005, 665/2008 şi Legea 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare. 

Instanţa de judecată nu a luat în considerare prevederile din ANALIZA/EVALUAREA nr. 
863285/24.06.2011 unde sunt evidenţiate criteriile de evaluare, modalitatea de votare, motivaţia 
persoanelor care au efectuat evaluarea, acestea fiind stabilite în conformitate cu prevederile art.5 din 
Ordinul I.G.S.U. nr.7104 din 22.06.2011 privind Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 
selecţiei personalului în vederea numirii în funcţie ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare 
instituţională la nivelul I.G.S.U. şi în conformitate cu şedinţa materializată cu procesul verbal 
încheiat în 22.06.2011 cu cadrele cu funcţii de comandă. 

Totodată, în cadrul şedinţei din 22.06.2011 nu au mai fost luate în discuţie procesul verbal al 
şedinţei din 17.06.2011 unde s-a încercat să se stabilească nişte criterii care ulterior nu au mai fost 
aplicate. 

Tot în data de 24.06.2011, în conformitate cu prevederile art.6 din Ordinul nr.7104 din 
21.06.2011 privind Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei personalului în vederea 
numirii în funcţie ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul I.G.S.U., 
şeful biroului resurse umane a prezentat lista personalului pus la dispoziţie şi lista posturilor vacante 
pe structuri. 
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Prin O.M.A.I. nr. 1/658 din 10.06.2011 şi Ordinul LG.S.U. nr. 080211/11.06.2011 s-au 
aprobat statul de organizare şi funcţionare al I.S.L. Constanţa, organigrama şi numărul de posturi 
aprobate, precum şi repartizarea pe subunităţi a acestor posturi. 

În consecinţă, apreciază că au existat atât în fapt cât şi în drept temeiurile legale pentru 
restructurarea/reducerea efectivelor M.A.I. 

Pentru a dobândi forţă probantă, orice apreciere a instanţei de fond cu privire la nelegalitatea 
ordinelor atacate de reclamant trebuia susţinută prin indicarea în concret a motivelor de nelegalitate, 
respectiv a prevederilor legale de rang superior cu care actele administrative contestate s-ar afla în 
contradicţie. 

Reclamantul trebuia să invoce motive care să vizeze nulitatea ordinelor prin raportare la 
actele în temeiul cărora au fost emise şi să facă dovada ca actele atacate au fost emise cu încălcarea 
dispoziţiilor legale în vigoare la data emiterii lor. 

Or, reclamantul nu invocă motive veritabile de nulitate a actelor atacate, ci se rezumă la 
enumerarea unor situaţii de fapt din care nu rezultă indiciile de nelegalitate ale acestora. 

Ca atare, în susţinerile instanţei de fond nu sunt argumente juridice care să justifice 
admiterea acţiunii, neputând constitui dispoziţii în raport de care se face cercetarea cauzelor de 
nulitate. 

Concluzionând, arată că toate etapele procesului de reorganizare instituţională la nivelul 
I.G.S.U., respectiv I.S.U. Constanţa, s-au aplicat în strictă concordanţă cu prevederile legale în 
vigoare, cu asigurarea unei depline transparenţe decizionale şi în condiţii de echidistanţă, 
corectitudine şi imparţialitate din partea tuturor persoanelor şi structurilor din inspectorat care au 
fost implicate în implementarea acestui proces. 

Faţă de aspectele învederate, având în vedere prevederile art. 3041 Cod procedură civilă, 
solicită admiterea recursul aşa cum a fost formulat şi, pe cale de consecinţă respingerea acţiunii 
intimatului reclamant ca neîntemeiată. 

Examinând recursul în limitele investirii instanţei, prin prisma criticilor aduse hotărârii 
de către recurent şi care au fost încadrate în motivele prevăzute de art.3041 din Codul de 
procedură civilă, a probelor şi apărărilor formulate contradictoriu de ambele părţi, Curtea 
constată că este nefondat, nefiind identificate motive de nelegalitate sau netemeinicie a hotărârii 
atacate. 

Referitor la primul motiv de recurs, ISU „Dobrogea” Constanţa a susţinut că instanţa de fond 
a soluţionat greşit excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată pentru neefectuarea 
plângerii prealabile prevăzute de art.7 din Legea nr. 554/2004. 
 Verificând actele procesuale îndeplinite la instanţa de fond, Curtea constată că recurentul 
pârât ISU Dobrogea Constanţa a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru cererea intimatului 
reclamant de anulare a ordinului inspectorului şef nr. S/13122/1 din 20.06.2011 şi a ordinului de zi 
pe unitate nr. S/127/30.06.2011. 

În conformitate cu dispoziţiile  art.7 al.1 din Legea nr. 554/2004: 
(1) 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. 

În referire la modalitatea de soluţionare a excepţiei de inadmisibilitate a acţiunii 
reclamantului pentru neparcurgerea procedurii prealabile cu privire la cele două ordine, respectiv 
Ordinul Inspectorului Şef al ISU Dobrogea nr. S/13122/I din 20.06.2011 şi Ordinul de zi pe unitate 
nr. S/127 din 30.06.2011 Curtea apreciază critica ca neîntemeiată în condiţiile în care faţă de 
limitele investirii instanţei de contencios administrativ de către reclamantă se observă că actele 
administrative invocate de recurentă nu fac obiectul litigiului, nefiind solicitată anularea acestora.  
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Faţă de această situaţie invocarea excepţiei neparcurgerii procedurii prealabile de către 
recurent apare ca lipsită de obiect câtă vreme litigiul cu care reclamanta a înţeles să investească 
instanţa de fond  îl constituie anularea ordinului nr. 13593/I din 14.09.2011 care se referă la trecerea 
în rezervă a reclamantei. 

 De altfel, Curtea reţine, atât din întâmpinarea depusă de pârât în faţa instanţei de fond, cât şi 
din motivele de recurs şi concluziile scrise depuse în faza procesuală a recursului, că în fapt aceste 
excepţii – inadmisibilitate acţiune pentru lipsa procedurii prealabile, tardivitatea plângerii prealabile 
cu referire la ordinele mai sus menţionate  reprezintă apărări cu caracter general folosite ca un 
şablon de recurent, în toate litigiile aflate pe rolul instanţelor, fără a se manifesta o minimă de 
preocupare în cenzurarea acestora în raport de specificul fiecărei speţe în parte. 

Apărările recurentului, prin care s-a apreciat că cele două ordine, respectiv Ordinul 
Inspectorului Şef  al ISU Dobrogea nr. S/13122/I din 20.06.2011 şi Ordinul de zi pe unitate nr. 
S/127 din 30.06.2011, care nu făceau obiectul cauzei, nu sunt acte administrative în sensul art.2 
lit.c din Legea nr. 554/2004 ci constituie acte/ operaţiuni juridice premergătoare ordinului de trecere 
în rezervă, urmează a fi înlăturate de Curte în considerarea faptului că acestea au fost emise de o 
autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii, care dau 
naştere, modifică sau sting raporturi juridice încheiate cu personalul supus procesului de 
restructurare. 

În considerarea principiului disponibilităţii părţilor în procesul civil, Curtea constată că în 
raport de obiectul litigiului, prin înscrisurile depuse de reclamant aceasta a făcut dovada parcurgerii 
procedurii prealabile, prevăzută de art.7 din Legea nr. 554/2004 cu raportare la art.109 din Codul de 
procedură civilă, faţă de Ordinul nr.13593/ I din 14.09.2011 prin care s-a dispus trecerea sa în 
rezervă astfel că orice critică cu privire la nesocotirea dispoziţiilor art.7 din Legea nr. 554/2004 cu 
referire la actul administrativ ce face obiectul litigiului apare ca neîntemeiată. 

Criticile aduse fondului sunt apreciate neîntemeiate pentru următoarele considerente: 
În conformitate cu dispoziţiile  art.85 lit. e din Legea nr.80/1995: 
Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi trecuţi în rezervă sau direct în 

retragere, după caz, în următoarele situaţii: 
          e) când, în urma reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de 
organizare, nu sunt posibilităţi pentru a fi încadraţi în alte funcţii sau unităţi, precum şi pentru alte 
motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale; 

Având în vedere prevederile anexei nr.3/19/06 din Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe 
anul 2011 a fost emis Ord. MAI nr. I/658/10.06.2011 prin care au fost aprobate organigramele 
unităţilor IGSU, statul de organizare şi lista cu posturile, pe tipuri şi categorii de funcţii. 

În aplicarea prevederilor acestui ordin IGSU a înaintat pârâtului adresa nr.7093/16.06.2011 
în cuprinsul căreia au fost detaliate punctual măsurile ce se impuneau a fi luate. 

La data de 22.06.2011 a fost înaintat ISU Dobrogea ordinul nr.7104/21.06.2011 cuprinzând 
metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei personalului în vederea numirii în funcţie 
ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul Inspectoratului General  
pentru Situaţii de Urgenţă. 

 Curtea apreciază că în mod greşit recurentul susţine substituirea instanţei de judecată 
organului abilitat să realizeze activitatea de selecţie, în condiţiile în care prima instanţă nu a făcut 
decât să analizeze dacă a fost respectată metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei 
personalului în vederea numirii în funcţie comunicată de IGSU către ISU Dobrogea la 22.06.2012. 
          Ori, se constată că în mod corect s-a reţinut că pentru ca instanţa de contencios administrativ 
să se poată pronunţa asupra legalităţii actului administrativ dedus judecăţii, ea trebuie să cunoască  
raţiunile de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii sau adoptării acestuia. 

Susţinerea pârâtului  în sensul că personalul a fost informat cu privire la criteriile ce au stat la 
baza analizei, prin afişare la sediul ISU Dobrogea şi al grupurilor şi subunităţilor nu a fost dovedită, 
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la dosarul cauzei nefiind depus  anunţul 863319/23.06.2012 şi nici o altă dovadă din care să rezulte 
că pârâta a procedat la afişarea criteriilor stabilite, a datei şi locului de desfăşurare a analizei 
conform art. 4 din metodologie. 

Prin urmare, făcând aplicarea dispoziţiilor art.18 al.2 din Legea nr. 554/2004 instanţa de fond 
s-a pronunţat prin considerente şi cu privire la legalitatea operaţiunilor premergătoare emiterii 
actului de trecere în rezervă a reclamantei, reţinând din analiza înscrisurilor depuse la dosar că 
pârâtul nu a respectat metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei personalului în 
vederea numirii în funcţie astfel cum a fost comunicată de IGSU către ISU Dobrogea la 22.06.2012, 
fapt ce atrage şi nelegalitatea actului contestat prin prezenta acţiune. 

Curtea apreciază că în mod corect a reţinut prima instanţă că instituţia pârâtă trebuia, 
conform metodologiei, să întocmească o listă cu personalul pus la dispoziţie şi lista posturilor 
vacante pe structuri, menţiunea structurii ce făcea obiectul reorganizării, situaţie a fiecărei persoane 
puse la dispoziţie la 20.06.2011 în care să se arate în mod concret modul în care s-au aplicat 
criteriile stabilite la 17.06.2011, punctajul acordat pentru fiecare persoană în urma aplicării 
criteriilor, dacă într-adevăr reclamantul a obţinut cel mai mic punctaj, aspecte relevante în raport de 
criteriile stabilite arătate de şeful nemijlocit, punctul de vedere al participanţilor la şedinţa din 
24.06.2011 cu privire la punctajul final acordat pentru fiecare candidat.  

Criticile aduse de recurent fondului litigiului nu sunt de natură a atrage modificarea hotărârii 
recurate, în condiţiile în care instanţa de fond a apreciat în mod judicios că actul administrativ a 
cărui anulare se solicită a fost emis pe baza unei procedurii viciate ca urmare a nesocotirii ordinului 
nr.7104/21.06.2011, motiv pentru care, în mod corect, a admis acţiunea reclamantei, motiv pentru 
care, în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă, recursul va fi respins ca nefondat. 
 

10. Anulare act administrativ fiscal. Achitarea contribuţiei sociale de sănătate. 
 

Art.215 alin.3 şi art. 216 din Legea nr.95/2006 
OG nr. 92/2003 

 
          Conform art.215 alin.3 din Legea nr.95/2006, „Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi 
independente, venituri din agricultură şi silvicultură, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende 
şi dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt 
obligate să depună la casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare declaraţii 
privind obligaţiile faţă de fond.”, iar la art.216 se prevede că, în cazul neachitării la termen, potrivit legii, a 
contribuţiilor datorate fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor 
se face de ANAF, CNAS, prin casele de asigurări sau persoane fizice ori juridice specializate, procedează la 
aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorărilor 
de întârziere în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
          În aplicarea acestor dispoziţii, Ordinul nr.617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata 
contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la 
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate stabileşte la art.35 alin.1 că, „În conformitate cu art. 
215 alin. (3) din lege şi art. 81 din Codul de procedură fiscală, pentru obligaţiile de plată faţă de fond ale 
persoanelor fizice care se asigură pe bază de contract de asigurare, altele decât cele pentru care colectarea 
veniturilor se face de ANAF, titlul de creanţă îl constituie, după caz, declaraţia prevăzută la art. 32 alin. (4), 
decizia de impunere emisă de organul competent al CAS, precum şi hotărârile judecătoreşti privind debite 
datorate fondului. Decizia de impunere poate fi emisă de organul competent al CAS şi pe baza informaţiilor 
primite pe bază de protocol de la ANAF.” 
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Decizia civilă nr. 375/CA/27.02.2013 
                         Dosar nr. 14748/118/2011 
 
          Prin cererea formulată la data de 23.11.2011 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 
sub nr.14748/118/2011 reclamantul S.I.E. a solicitat în contradictoriu cu pârâta CAS Constanţa 
anularea Deciziei nr.8284/13.09.2011 şi exonerarea de la plata sumei de 12.387 lei cu titlu de 
obligaţii de plată restante faţă de bugetul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi anularea 
Deciziei nr. 9170/1.11.2011 prin care i-a fost respinsă contestaţia formulată. 
         Prin note scrise depuse la termenul din data de 26.04.2012 reclamantul a invocat prescrierea 
dreptului de a se stabili obligaţiile de plată pentru depăşirea termenului de 5 ani de la data scadenţei, 
susţinând totodată că înştiinţarea s-a făcut în mod nelegal, prin internet, fără a se comunica la 
domiciliu. 

Prin sentinţa civilă nr.2402/27.06.2012 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea, a anulat 
Decizia nr.9170/1.11.2011 şi Decizia nr.8284/13.09.2011 şi a respins cererea privind plata 
cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin Decizia de impunere 
nr.8284.290 din 13.09.2011 reclamantul a fost notificat că figurează cu obligaţii de plată restante 
faţă de bugetul asigurărilor sociale de sănătate în cuantum de 12.387 lei din care 5.944 lei 
reprezentând contribuţie de 5,5%, 5.552 lei majorări şi 891 lei penalităţi.  
          Împotriva acestei decizii de impunere reclamantul a formulat contestaţie administrativă, 
înregistrată la CAS Constanţa sub nr.9170/13.10.2011, la care pârâta a răspuns prin adresa 
nr.9170/1.11.2011, invocând prevederile art.257 alin.2 lit.f din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii şi ale art.35 alin.1 din normele metodologice aprobate prin Ordinul 617/2007. 
          Instanţa a reţinut că adresa nr.9170/1.11.2011 emisă de pârâtă în soluţionarea contestaţiei 
administrative formulate de reclamant a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor art.211 Cod procedură 
fiscală cu privire la forma şi conţinutul deciziei de soluţionare a contestaţiei, astfel că, faţă de 
formularea evazivă, se poate presupune că soluţia a fost de respingere.  
           S-a mai reţinut că decizia de impunere nr.8284.290/13.09.2011 nu respectă prevederile art.87 
Cod procedură fiscală, privind forma şi conţinutul deciziei de impunere. Astfel, în cuprinsul deciziei 
de impunere se stabilesc obligaţii de plată în cuantum total de 12.387 lei fără a se arăta baza de 
impunere, precum şi cuantumul acestora pentru fiecare perioadă impozabilă. 
          Mai mult, s-a constatat că nici în situaţia contribuţiilor declarate, încasate şi restante şi a 
majorărilor de întârziere, comunicată reclamantului odată cu răspunsul la contestaţie, nu se 
evidenţiază perioada impozabilă pentru fiecare bază de impunere. 
          În documentaţia aferentă depusă la dosar de pârâtă odată cu întâmpinarea, respectiv în 
înscrisul intitulat „situaţia declaraţiilor existente pentru S.I.E.” sunt înscrise ca bază de impozitare 
sume reprezentând fond de salarii. Or, conform deciziei de pensionare depuse de reclamant la dosar, 
acesta este pensionar din anul 1979. 
          Abia prin întâmpinare, pârâta declară că reclamantul are de achitat contribuţia pentru asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2005 - 2008, întrucât G.C. a realizat venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor, astfel cum sunt încadrate la art.51, alin.2 lit.e din OUG nr.150/2002. 
          Chiar şi presupunând că numele greşit trecut ca beneficiar al unor venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor reprezintă o eroare materială a pârâtei în redactarea întâmpinării, din situaţia 
declaraţiilor existente depuse la dosar de pârâtă rezultă că reclamantul a obţinut venituri din salarii, 
situaţie în care obligarea declarării acestor venituri şi a plăţii contribuţiei revenea angajatorului şi nu 
salariatului persoană fizică. 
           Reclamantul a depus la dosar decizii de impunere pentru plăţi anticipate pentru venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor aferente perioadei 2006-2012, recunoscând că a obţinut venituri din 
contracte de închiriere. 



274 
 

           În ceea ce priveşte prescripţia, s-a constatat că în decizia de impunere nu se regăsesc 
perioadele pentru care au fost stabilite sumele de plată, astfel că instanţa nu poate aprecia dacă şi în 
ce măsură în cauză ar fi operat prescripţia dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii de plată în 
sarcina contribuabilului conform art.91 Cod procedură fiscală.  
          De asemenea, s-a reţinut că, potrivit art.208 (6) din Legea nr.95/2006, asigurarea voluntară de 
sănătate nu exclude obligaţia de a plăti contribuţia pentru asigurarea socială de sănătate, astfel că 
apărarea reclamantului în sensul că deţine o asigurare voluntară de sănătate nu poate fi reţinută. 
          Instanţa a considerat că din interpretarea art.257 alin.1 lit.f rezultă că obligaţia de plată a 
contribuţiei de 6,5% pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor există numai în cazul în care 
nu realizează venituri de natura celor prevăzute la alin.22 – cazul reclamantului, fiind vorba de 
natura venitului, respectiv pensie şi nu de cuantumul ei. Ori, în condiţiile în care reclamantul este 
pensionar, este exceptat de la plata contribuţiei pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei 
bunurilor. 
         Dând eficienţă juridică motivelor de fapt şi de drept arătate, instanţa a admis cererea 
reclamantului şi a anulat Decizia nr. 9170/1.11.2011 şi Decizia nr. 8284/13.09.2011 emise de pârâtă.   

Împotriva hotărârii menţionate a declarat recurs pârâta CAS Constanţa, care a criticat 
soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Arată recurenta că până la data de 30.06.2008, conform art. 257 alin.2 lit.f din Legea 
nr.95/2007, pensionarii care au realizat venituri şi din cedarea folosinţei bunurilor aveau obligaţia 
plăţii contribuţiei la FNUASS. 

Consideră recurenta că instanţa de fond a apreciat în mod eronat faptul că pensionarii nu 
plătesc contribuţia la FNUASS pentru veniturile obţinute de cedarea folosinţei bunurilor.  

Declaraţiile privind obligaţiile la fond se depun la casele de asigurări de sănătate în a cărei 
rază teritorială au fost realizate veniturile, iar potrivit art.81 şi 83 din Codul de procedură fiscală, 
obligaţia de a depune declaraţiile fiscale este a contribuabilului, nedepunerea acestora dând dreptul 
organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a contribuţiilor şi a altor sume datorate 
bugetului general consolidat.  

Reclamantul nu a solicitat niciodată, printr-o cerere scrisă, încheierea unui contract de 
asigurare medicală cu CAS Constanţa. 

Procedura de înştiinţare s-a efectuat în conformitate cu art.44 alin.3 din Codul de procedură 
fiscală, în vigoare la data de 28.04.2010, respectiv prin anunţurile colective nr.12469/19.11.2010 şi 
13044/15.12.2010 ce au fost afişate pe site-ul CAS Constanţa. 

Potrivit prevederilor art.35 din Normele metodologice de aplicare a Ordinului nr.617/2007, 
decizia de impunere poate fi emisă de organul competent al CAS şi pe baza informaţiilor primite pe 
bază de protocol de la ANAF. 

Intimatul reclamant, prezent personal, a solicitat respingerea recursului declarat de pârâtă ca 
nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică, în sensul 
apărărilor formulate prin întâmpinare. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat, însă pentru considerentele ce urmează a fi expuse în continuare. 

În ceea ce priveşte aplicarea în timp a dispoziţiilor legale incidente, Curtea apreciază că 
interpretarea dată de instanţa de fond nu este una corectă. 
          Astfel, se reţine, în succesiunea cronologică a normelor legale aplicabile, că prin art.51 alin.1 
din OUG nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate 
s-a prevăzut că persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru 
asigurările de sănătate, cu excepţia persoanelor prevăzute la art.6 alin.1, în această excepţie fiind 
inclusă, printre altele, şi categoria pensionarilor - de asigurări sociale, militari, IOVR şi alte categorii 
de pensionari – care beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei. 
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         De asemenea, alin.2 stabileşte modalitatea de calcul a contribuţiei de asigurări de sănătate, 
respectiv sub forma unei cote de 6,5% care se aplică, potrivit lit.e, asupra veniturilor din cedarea 
folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi şi altor venituri care sunt supuse 
impozitului pe venit numai în cazul în care nu se realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. 
a) - d) (venituri din salarii care se supun impozitului pe venit; venituri din activităţi desfăşurate de 
persoane care exercită profesii liberale sau autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi 
independente; venituri din agricultură şi silvicultură, stabilite potrivit normelor de venit pentru 
persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit.b; indemnizaţii de şomaj 
şi alocaţii de sprijin). 
          Prin urmare, faţă de dispoziţiile menţionate, pensionarii beneficiau de asigurare fără plata 
contribuţiei numai pentru veniturile din pensii, fără a se putea interpreta, în lipsa unei prevederi 
exprese, că aceştia erau scutiţi în acelaşi timp şi de plata contribuţiei aferente veniturilor obţinute din 
cedarea folosinţei. 
          Aceste dispoziţii au fost preluate în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
cu unele modificări, astfel că, potrivit art.257 alin.2 lit.e, este menţinută obligaţia de a achita 
contribuţia pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, cu aceeaşi excepţie pentru situaţiile în 
care se realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a) - d), dar nu mai puţin de un salariu de 
bază minim brut pe ţară, lunar. 
         În această lege s-a introdus la art.257 alin.2 o nouă literă - lit.f - prin s-a instituit obligativitatea 
contribuţiei băneşti lunare pentru asigurările de sănătate şi pentru veniturile realizate din pensii, fără 
însă ca aceste venituri să fie incluse, în mod corespunzător, în excepţia prevăzută la lit.e, astfel că nu 
s-a prevăzut că realizarea veniturilor din pensii, care sunt supuse de data aceasta contribuţiei 
asigurărilor de sănătate, exclude calcularea cotei de contribuţie asupra veniturilor din cedarea 
folosinţei, astfel cum se prevede pentru veniturile din salarii sau alte venituri impozabile. 
         Curtea constată astfel că, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.95/2006, pensionarii datorau 
contribuţia pentru asigurările de sănătate atât pentru veniturile din pensii, cât şi pentru veniturile din 
cedarea folosinţei, dacă realizau şi astfel de venituri. 
         Situaţia astfel creată a fost reglementată abia prin OUG nr.93/2008, aplicabilă începând cu 
iulie 2008, prin care s-a stabilit la art.257 alin.2 lit. e că se datorează contribuţia pentru veniturile din 
pensiile care depăşesc limita supusă impozitului pe venit, însă la lit.f s-a prevăzut că această 
contribuţie se calculează asupra veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, … numai în cazul 
în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a) - e), fiind inclusă în excepţie şi 
categoria pensionarilor. 
         Faţă de cele arătate, Curtea reţine că până la data intrării în vigoare a OUG nr.93/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii reclamantul 
datora contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate pentru veniturile realizate din cedarea 
folosinţei, calitatea sa de pensionar nefiind de natură a-i înlătura o astfel de obligaţie. 
          Cu toate acestea, se constată că, din punct de vedere formal, actele administrativ fiscale 
contestate sunt nelegale. 
          Conform art.215 alin.3 din Legea nr.95/2006, „Persoanele fizice care realizează venituri din 
activităţi independente, venituri din agricultură şi silvicultură, venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor, din dividende şi dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală sau alte venituri care se 
supun impozitului pe venit sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate cu care au 
încheiat contractul de asigurare declaraţii privind obligaţiile faţă de fond.”, iar la art.216 se 
prevede că, în cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de 
către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, 
CNAS, prin casele de asigurări sau persoane fizice ori juridice specializate, procedează la 
aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a 
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majorărilor de întârziere în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
          În aplicarea acestor dispoziţii, Ordinul nr.617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv 
asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru 
încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate stabileşte la art.35 
alin.1 că, „În conformitate cu art. 215 alin. (3) din lege şi art. 81 din Codul de procedură fiscală, 
pentru obligaţiile de plată faţă de fond ale persoanelor fizice care se asigură pe bază de contract de 
asigurare, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, titlul de creanţă îl 
constituie, după caz, declaraţia prevăzută la art. 32 alin. (4), decizia de impunere emisă de organul 
competent al CAS, precum şi hotărârile judecătoreşti privind debite datorate fondului. Decizia de 
impunere poate fi emisă de organul competent al CAS şi pe baza informaţiilor primite pe bază de 
protocol de la ANAF.” 
          Curtea apreciază că lipsa unui contract de asigurare nu constituie o cauză de exonerare a 
contribuabilului de plata contribuţiei, casa de asigurări de sănătate fiind îndreptăţită potrivit legii să 
emită decizii de impunere în condiţiile art.87 şi 43 Cod procedură fiscală şi să procedeze la 
recuperarea sumelor datorate şi neachitate. 
          De asemenea, se reţine că achitarea contribuţiei sociale de sănătate nu reprezintă o facultate a 
contribuabilului, acesta neputând opta între asigurarea obligatorie şi una medicală facultativă. 
          Astfel, decizia de impunere trebuie să cuprindă elementele general obligatorii cerute de art.43, 
respectiv: denumirea organului fiscal emitent; data la care a fost emis şi data de la care îşi produce 
efectele; datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după 
caz; obiectul actului administrativ fiscal; motivele de fapt; temeiul de drept; numele şi semnătura 
persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii; ştampila organului fiscal emitent; 
posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune 
contestaţia; menţiuni privind audierea contribuabilului, precum şi elementele specifice deciziei de 
impunere prevăzute de art.87 şi anume: categoria de impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă datorată 
bugetului general consolidat, baza de impunere, precum şi cuantumul acestora, pentru fiecare 
perioadă impozabilă. 
         Ori, se constată că decizia de impunere nr.8284.290/13.09.2011 emisă de CAS a Judeţului 
Constanţa prevede în sarcina reclamantului o obligaţie de plată în cuantum total de 12.387 lei, 
reprezentând contribuţie la Fondul de asigurări de sănătate 5,5% în sumă de 5.944 lei, majorări de 
5.552 lei şi penalităţi de 891 lei. 
         Actul administrativ fiscal nu menţionează însă baza de impunere şi cuantumul taxei pentru 
fiecare perioadă impozabilă, situaţie în care nu se poate verifica pentru ce venituri a fost calculată şi 
nici nu se poate aprecia asupra corectitudinii calculului. 
          Mai mult, se constată că, potrivit celor consemnate în decizie, obligaţiile sunt calculate 
conform declaraţiilor privind obligaţiile de constituire şi plată la FNUASS aflate în evidenţa curentă 
a CAS Constanţa la data de 31.08.2011, situaţie ce nu corespunde realităţii, deoarece, astfel cum 
însăşi pârâta a arătat prin întâmpinare, calculul a fost realizat pe baza declaraţiilor de venit din 
cedarea folosinţei bunurilor depuse de reclamant la ANAF şi predate pârâtei conform Protocolului 
încheiat între aceste două instituţii. 
         Deşi instanţa de fond a reţinut aceste neregularităţi formale ale deciziei de impunere, 
considerând că în condiţiile date nu se poate verifica nici împlinirea termenului de prescripţie pentru 
dreptul pârâtei de a stabili obligaţiile de plată în sarcina reclamantului, recurenta nu a formulat 
apărări din acest punct de vedere, criticând soluţia doar sub aspectul modului în care au fost 
interpretate şi aplicate în timp dispoziţiile de drept material incidente în cauză.  
         În egală măsură, instanţa constată că răspunsul pârâtei cu privire la contestaţia formulată de 
reclamant a fost materializat într-o simplă adresă, care nu respectă forma impusă de lege pentru 
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actele administrative fiscale, nefiind emisă o decizie astfel cum prevede art.216 Cod procedură 
civilă, susceptibilă de a fi contestată pe calea contenciosului administrativ. 
         Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă nu sunt de natură a 
modifica hotărârea pronunţată, urmează a respinge recursul ca nefondat, în temeiul art.312 alin.1 
Cod procedură civilă. 
 

11. Cerere restituire cauţiune. 
 

Art.7231 alin.3 Cod procedură civilă 
 

Potrivit dispoziţiilor art.7231 alin.3 Cod pr.civilă: „Cauţiunea se eliberează celui care a 
depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit în cauză nu a formulat cerere pentru plata 
despăgubirii cuvenite, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care, prin hotărâre 
irevocabilă, s-a soluţionat fondul cauzei. Cu toate acestea, cauţiunea se eliberează de îndată, dacă 
partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea părţii adverse la despăgubiri 
pentru prejudiciile cauzate ”. 

 
Decizia civilă nr. 405/CA/28.02.2013 

                           Dosar nr. 5301/118/2011 
 

Prin cererea adresată Curţii de Apel Constanţa şi înregistrată sub nr.5301/118/28.01.2013, 
reclamanta SC S. SRL CONSTANŢA, în contradictoriu cu pârâţii ANV – DRAOV şi AFP 
CONSTANŢA – DGFP CONSTANŢA – BSC, în temeiul art.7231 alin.3 Cod pr.civilă, a 
solicitat instanţei a dispune, în sensul restituirii cauţiunii depusă în dosar nr.5301/118/2011, în 
sumă de 2000 lei, conform recipisei de consemnare nr.919465/1 din 05.08.2011, achitată cu 
chitanţa nr.4905446/1 din 05.08.2011, emisă de CEC Bank – Sucursala Constanţa. 
 Motivând cererea, reclamanta SC S. SRL CONSTANŢA, învederează în esenţă că, la data 
de 12.07.2011 a formulat recurs împotriva Sentinţei civile nr.882/17.05.2011 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa în dosar nr.5301/118/2011 şi că, prin Decizia civilă nr.747/CA/18.08.2011, 
Curtea de Apel Constanţa a admis recursul, modificând în tot sentinţa recurată, în sensul că a 
admis cererea şi a dispus suspendarea executării actului administrativ. 

Se arată că, potrivit rezoluţiei judecătorului desemnat a soluţiona cauza, având ca obiect 
suspendare executare act administrativ, a procedat la achitarea cauţiunii în cuantum de 2000 lei, 
conform recipisei de consemnare nr.919465/ 1 din 05.08.2011, cu chitanţa nr.4905446/1 din 
05.08.2011, emisă de CEC Bank – Sucursala Constanţa. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerilor recurentei reclamante 
şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi 
dispoziţiile art.7231 alin.3 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul admiterii cererii, ca 
fondată, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr. 5301/118/2011, 
reclamanta SC S. SRL, în contradictoriu cu pârâtele DGFP CONSTANŢA şi DRAOV 
CONSTANŢA, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună: 

- suspendarea executării Deciziei de regularizare a situaţiei nr.16/237 din 25.01.2011, 
întocmită de DRAOV CONSTANŢA; 

- suspendarea executării Deciziei nr. 87/18.03.2011 emisă de DGFP CONSTANŢA. 
Prin Sentinţa civilă nr.882/17.05.2011, Tribunalul Constanţa respinge acţiunea dedusă 

judecăţii, fapt pentru care reclamanta SC S. SRL a înţeles a promova calea de atac – recurs, 
depunând alăturat motivelor de recurs, conform dispoziţiei instanţei, luată prin rezoluţia 
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judecătorului desemnat a judeca pricina, cauţiunea în sumă de 2000 lei, conform recipisei de 
consemnare nr.919465/1 din 05.08.2011, emisă de CEC Bank Sucursala Constanţa. 
 Curtea de Apel Constanţa, prin Decizia civilă nr.747/CA din 18.08.2011, admite recursul 
formulat de recurenta reclamantă SC S. SRL împotriva Sentinţei civile nr. 882/17.05.2011, 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 5301/118/2011, dispunând modificarea în tot a 
sentinţei recurate, în sensul admiterii cererii de suspendare a executării actelor administrative emise 
de intimate, obligând totodată intimata la plata către reclamantă, a sumei de 500 lei cheltuieli de 
judecată. 
 Ulterior, Tribunalul Constanţa, prin Sentinţa civilă nr.2201/11.11.2011, pronunţată în dosar 
nr.5297/118/29.03.2011, a respins acţiunea reclamantei SC S. SRL, prin care a solicitat:  
 - anularea Deciziei nr.16/237/25.01.2011 pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile 
suplimentare stabilite de controlul vamal; 

- anularea Deciziei nr.87/18.03.2011 privind soluţionarea contestaţiei formulate împotriva 
Deciziei nr.16/237/25.01.2011 pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite 
de controlul vamal.  
 Împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs reclamanta SC S. SRL, pentru ca, prin Decizia 
civilă nr.1359/CA/18.06.2012, Curtea de Apel Constanţa să fi admis recursul, cu consecinţa 
modificării în parte a hotărârii recurate, în sensul că: a admis în parte contestaţia, anulând în parte 
Decizia nr.16/2011, emisă de DRAOV Constanţa şi Decizia nr.87/2011 emisă de DGFP Constanţa, 
în ceea ce priveşte sumele: 6.116 lei cu titlu de accesorii aferente accizelor şi 24.601 lei – accesorii 
aferente TVA, menţinând actele administrative contestate pentru celelalte sume. 

Faţă de succesiunea faptică a evenimentelor, reţine Curtea a se afla în situaţia de a examina 
condiţiile de admisibilitate ale prezentei cereri, având în vedere conţinutul dispoziţiilor art.7231 
alin.3 Cod pr.civilă, conform cu care: „Cauţiunea se eliberează celui care a depus-o în măsura în 
care asupra acesteia cel îndreptăţit în cauză nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii 
cuvenite, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care, prin hotărâre irevocabilă, 
s-a soluţionat fondul cauzei. Cu toate acestea, cauţiunea se eliberează de îndată, dacă partea 
interesată declară în mod expres că nu urmăreşte obligarea părţii adverse la despăgubiri pentru 
prejudiciile cauzate ”. 

Deci, legiuitorul a stabilit în conţinutul textului de lege sus-citat, condiţiile de admisibilitate 
ale cererii având ca obiect restituire cauţiune, statuând, în sensul că aceasta se va restitui dacă: 

- asupra acesteia, cel îndreptăţit în cauză nu a formulat cerere pentru plată de despăgubiri; 
- fondul cauzei să fi fost desăvârşit irevocabil; 
- de la data soluţionării fondului cauzei, să fi trecut cel puţin 30 de zile calendaristice. 

Aşa fiind, examinând îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de admisibilitate ale cererii, 
Curtea apreciază în sensul admiterii acesteia, ca fondată, deoarece, în speţă: 

- „cei îndreptăţiţi” – pârâţii  ANV – DRAOV şi AFP CONSTANŢA – DGFP 
CONSTANŢA – BIROUL SC – nu au formulat cerere pentru plata de despăgubiri; 

- fondul cauzei a fost desăvârşit irevocabil prin Decizia civilă nr. 1359/18.06.2012 
pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, în dosar nr.5297/118/2011, prin care s-a admis 
recursul declarat de SC S. SRL împotriva Sentinţei civile nr.2201/11.11.2011, în sensul 
modificării în parte a hotărârii recurate, admiţându-se în parte contestaţia, cu consecinţa 
anulării în parte a Deciziei nr.16/2011 emisă de DRAOV CONSTANŢA şi a Deciziei 
nr.87/2011 emisă de DGFP CONSTANŢA, în ceea ce priveşte sumele de 6.116 lei cu titlu 
de accesorii aferente accizelor şi 24.601 lei accesorii aferente TVA-ului, menţinându-se 
actele administrative contestate pentru celelalte  sume; 

- de la data soluţionării contestaţiei, s-a scurs un termen mai mare de 30 de zile 
calendaristice, hotărârea asupra fondului fiind pronunţată la data de 18.06.2012, iar cererea 
privind restituirea cauţiunii fiind formulată la data de 28.01.2013. 
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Atât timp cât, în speţă, se constată a fi îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate ale 
cererii, impuse de art.7231 alin.3 Cod pr.civilă, admiţând cererea dedusă judecăţii, Curtea 
dispune restituirea de îndată a contravalorii cauţiunii în sumă de 2000 lei, achitată de SC S. 
SRL, conform recipisei de consemnare nr. 919465/ 1/05.08.2011 la CEC Bank – Sucursala 
Constanţa. 
 

12. Suspendare executare şi anulare acte administrative fiscale. 
 

Legii nr.82/1991  
OMFP nr.3055/2009 

Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 
 

Prin dispoziţiile Legii nr.82/1991 a contabilităţii şi OMFP nr.3055/2009 s-a reglementat punerea în 
acord a dispoziţiilor fiscale naţionale cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, care prevăd 
fără dubiu că: „prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni care nu 
pot fi considerate livrări de bunuri”, susţinerile recurentei conform cărora în mod corect s-au evidenţiat în 
contul „331 - producţie în curs de execuţie” active circulante de natura stocurilor, respectiv bunuri imobile 
deţinute spre revânzare, astfel încât în mod legal s-a procedat la evidenţierea cheltuielilor efectuate pentru 
producţia/producerea lor în contul de stoc, sunt nefondate, deoarece după cum s-a arătat, textul de lege 
prevede foarte clar: „Din grupa 33 „producţie în curs de execuţie” fac parte: contul 331 –  cu ajutorul 
acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de 
prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminată) existente la sfârşitul 
perioadei, şi în debitul contului 331 se înregistrează: valoarea la cost de producţie a stocului de produse în 
curs de execuţie la sfârşitul perioadei, stabilită pe bază de inventar (711), iar în creditul contului 331, se 
înregistrează: scăderea din gestiune a valorii produselor în curs de execuţie la începutul perioadei 
următoare (711), soldul contului reprezentând valoarea la cost de producţie a produselor aflate în curs de 
execuţie la sfârşitul perioadei.  
 Acestea fiind reglementările contabile, corelate cu cele ale Uniunii Europene, fiind neîndoielnic ce 
anume se înregistrează în contul 331, ca şi în contul 332, nu se poate susţine că lucrările executate de 
recurentă trebuie înregistrate în contul 331, s-a reţinut in mod corect că organul de control legal a stabilit că 
acestea trebuie înregistrate în contul 332, lucrările de infrastructură executate reprezentând execuţie de 
lucrări. 

 
Decizia civilă nr. 429/CA/05.03.2013 

                        Dosar nr. 13881/118/2011 
 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta - secţia contencios administrativ şi 

fiscal la data de 28.10.2011 sub nr.13881/118/2011, reclamanta [...] Catania - Italia, Sucursala 
Romania, în nume propriu şi în calitate de reprezentanta a [...], în contradictoriu cu pârâta DGFP 
Constanta, a formulat cerere de anulare şi cerere de suspendare a executării dispoziţiei privind 
masurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr.2330/22.03.2011 şi a Deciziei privind 
soluţionarea contestaţiilor nr.1 din 16.05.2011, emise de pârâtă, solicitând, ca pe baza probelor ce 
vor fi administrate, să se dispună suspendarea executării actelor administrative fiscale atacate, in 
temeiul art.15 din Legea nr.554/2004, până la soluţionarea cauzei, anularea actelor administrativ 
fiscale menţionate, cu cheltuieli de judecată. 

In motivarea în fapt a cererii, a arătat reclamanta că, la data de 21.03.2011, ca urmare a 
inspecţiei tematice desfăşurate de inspectori din cadrul DGFP Constanta, i s-a comunicat  procesul 
verbal şi Dispoziţia privind masurile stabilite de organele de inspecţie fiscala nr.2330/22.03.2011, 
prin care s-au stabilit: reflectarea distinctă, in evidenţa contabila, a costurilor lucrărilor efectuate in 
contul Primăriei Municipiului Constanta, în baza sentinţei civile nr.4853/COM/27.05.2004 şi 
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HCLM nr.258/2009, prezentarea documentaţiei către Primăria Constanta, în vederea recuperării 
cheltuielilor efectuate in contul acesteia.   

Arata reclamanta că împotriva acestei dispoziţii de masuri a formulat contestaţie, în temeiul 
art.205 şi urm. Cod pr.fiscală, contestaţie care a fost respinsa ca „nemotivată”, prin Decizia de 
soluţionare a contestaţiilor nr.1/16.05.2011. 
        Apreciază reclamanta că, atât dispoziţia privind măsurile stabilite de organele fiscale 
nr.2330/2011, cât şi Decizia privind soluţionarea contestaţiilor nr.1/2011 sunt acte administrativ 
fiscale nelegale, întrucât in contabilitatea societăţii, in mod corect s-au evidenţiat în contul 331 - 
producţie in curs de execuţie, active circulante de natura stocurilor, respectiv bunuri imobile deţinute 
spre revânzare.   

Susţine reclamanta că organul fiscal, in mod tendenţios, nu numai că nu a ţinut seama de 
forţa probantă a evidenţelor contabile şi a actelor doveditoare, dar a emis o dispoziţie de masuri, prin 
care a dispus corectarea evidentei contabile prin înregistrarea operaţiunilor din contul 332 - servicii 
in curs de execuţie, prin corespondenţa cu contul 711- venituri aferente costurilor stocurilor de 
produse. 
         In ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării dispoziţiei privind masurile stabilite de 
organele de inspecţie fiscală nr. 2330/2011, formulată în temeiul art.15, raportat la art.14 din Legea 
nr.554/2004, opinează reclamanta că sunt îndeplinite condiţiile referitoare la existenţa unui caz bine 
justificat şi necesitatea prevenirii unei pagube iminente. 
        Cazul bine justificat, susţine reclamanta, se referă la faptul că dispoziţia de măsuri a fost 
emisă cu încălcarea evidenta a prevederilor OMFP nr.3055/2009, ceea ce constituie o împreunare de 
natura sa creeze o îndoiala serioasa in privinţa legalităţii acestei dispoziţii de masuri. 
        Prejudiciul iminent, a cărui prevenire impune necesitatea suspendării, se refera la greşita 
obligare a reclamantei de a se conforma unor dispoziţii nelegale ale organului fiscal şi la toate 
pierderile viitoare. 
       In drept, au fost invocate dispoziţiile Legi nr.554/2004, OG nr.92/2003, OMFP 
nr.3055/2009. 
        Parata, deşi legal citată, nu a formulat întâmpinare, dar a depus la dosar documentaţia 
aferentă deciziilor contestate. 
        Prin încheierea de şedinţă din data de 19.01.2012, instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii 
cererii de suspendare a deciziei de soluţionare a contestaţiei nr.1/2011 şi a respins cererea de 
suspendare a deciziei nr.1/2011 ca inadmisibilă, a respins excepţia inadmisibilităţii cererii privind 
anularea dispoziţiei nr.2330/2011 privind masurile stabilite de organul fiscal . 
 Prin Sentinţa civilă nr.1367/12.04.2012, Tribunalul Constanţa a respins cererea de 
suspendare a dispoziţiei nr. 2330/22.03.2011 formulată de  reclamanta [...], ca neîntemeiată. 
 Prin aceeaşi hotărâre, a respins cererea de anulare a dispoziţiei nr. 2330 din 22.03.2011 şi a 
deciziei nr.1/16.05.2011 privind soluţionarea contestaţiei . 
        Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele: 
        Asupra cererii de suspendare a executării dispoziţiei nr.2330/22.03.2011: 
        Prin dispoziţia nr.2330/22.03.2011 s-a dispus reflectarea distinctă, în evidenta contabila, a 
costurilor lucrărilor efectuate in contul Primăriei Municipiului Constanta, în baza sentinţei civile 
nr.4853/COM din 27.05.2004 pronunţată de Tribunalul Constanta în dosarul nr. 2652/COM/2001 şi 
HCLM 258/2009 şi prezentarea documentaţiei înaintată de [...] Catania Italia sau de [...] Catania 
Italia - Sucursala România către Primăria Municipiului Constanta, în vederea recuperării 
cheltuielilor efectuate in contul acesteia, potrivit sentinţei civile nr. 4853/COM din 27.05.2004 
pronunţată de Tribunalul Constanta.        
         Actele administrative sunt executorii din oficiu şi prin ele insele, fără a fi necesara 
intervenţia unui alt organ, pentru a le investi cu formula executorie.  
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         Datorita acestui specific, devine necesara suspendarea lor, atunci când sunt contestate din 
punct de vedere al legalităţii si când, prin executarea lor, ar putea crea o paguba persoanelor 
protejate prin instituţia contenciosului administrativ. 
        Legea nr.554/2004 consacra, ca regula generala, suspendarea judecătorească, la cerere, odată 
cu introducerea recursului administrativ prealabil sau a acţiunii in faţa instanţei de contencios 
administrativ, in speţă cererea de suspendare vizând cea de a doua ipoteză.  
          In conformitate cu dispoziţiile art.15 alin.1 din Legea nr. 554/2004, „suspendarea executării 
actului administrativ unilateral poate fi solicitata de reclamant si prin cererea adresata instanţei 
competente pentru anularea, in tot sau in parte a actului atacat. In acest caz, instanţa va dispune 
suspendarea actului administrativ atacat pana la soluţionarea definitiva si irevocabila a cauzei. 
Cererea de suspendare se poate formula o data cu acţiunea principala sau printr-o acţiune separata 
pana la soluţionarea acţiunii in fond. ” 
          Din interpretarea coroborata a acestor prevederi cu cele ale art. l4 alin.1 din Legea 554/2004, 
rezulta ca suspendarea executării actului administrativ poate opera numai daca sunt îndeplinite 
cumulativ doua condiţii: să fie vorba de un caz bine justificat şi suspendarea executării actului 
administrativ să fie necesară pentru prevenirea unei pagube iminente. 
         Condiţia cazului bine justificat  este definita de lege in art.2 alin.l lit.t din Legea nr.554/2004 
ca fiind „ împrejurările legate de starea de fapt si de drept, care sunt de natura sa creeze o îndoiala 
serioasa in privinţa legalităţii actului administrativ”, iar „ paguba iminenta – definita prin art.2 lit.ş 
– „prejudiciul material viitor si previzibil sau, după caz, perturbarea previzibila grava a 
funcţionarii unei autoritati publice sau a unui serviciu public”. 
          Astfel, motivele suspendării trebuia să apară de la prima vedere ca fiind temeinice, altfel spus 
trebuie să creeze de la început o îndoiala puternica asupra legalităţii actului contestat. Pe de alta 
parte, nu se poate concepe analiza acestor doua condiţii aparent distincte decât împreună, deoarece 
nu se poate discuta despre un caz bine justificat daca nu se învederează, in acelaşi timp, iminenta 
producerii unei pagube semnificative si reciproc, prefigurarea unei pagube iminente, reprezintă un 
element esenţial pentru a motiva existenta cazului justificat de admitere a suspendării.        

Ori in speţă de faţă, actele dosarului nu atesta îndeplinirea cumulativa a condiţiilor prevăzute 
de art. 15, raportat la art. l4 din Legea 554/2004, executarea dispoziţiei privind masurile stabilite de 
organele de inspecţie fiscala nr. 2330/22.03.2011, nefiind de natura să producă o paguba însemnată 
in patrimoniul reclamantului, fapt ce ar produce consecinţe negative de neînlăturat. 
          Constată instanţa că „indiciile de nelegalitate” invocate de reclamantă prin concluziile scrise 
depuse la dosar nu reprezintă veritabile indicii, ci elemente de natura sa prejudece fondul cauzei. In 
ceea ce priveşte paguba iminentă, dispoziţia de impunere nr.3755, invocata de reclamantă, nu face 
obiectul judecăţii de faţă. 
          Pentru aceste motive, instanţa a respins cererea de suspendare a executării dispoziţiei de 
masuri nr.2330/22.03.2011. 
       Pe fondul cauzei , instanţa a reţinut următoarele: 
        La data de 21.03.2011 s-a efectuat o inspecţie tematica la sediul Sucursalei România a [...] 
Catania - Italia, având ca obiect verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr.82/1991 şi 
OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, 
cu modificările si completările ulterioare, referitoare la înregistrarea in evidenta contabila a 
costurilor lucrărilor de sistematizare si utilităţi edilitare, efectuate in contul Primăriei Municipiului 
Constanta in baza sentinţei civile nr. 4853/Com din 27.05.2004 pronunţată de Tribunalul Constanta. 
      In urma efectuării inspecţiei, s-a emis Dispoziţia nr.2330/22.03.2011, prin care s-au dispus 
masuri  privind reflectarea distincta, in evidenta contabila, a costurilor lucrărilor efectuate in contul 
Primăriei Municipiului Constanta, în baza sentinţei civile nr.4853/COM din 27.05.2004 pronunţată 
de Tribunalul Constanta in dosarul nr.2652/COM/2001 şi HCLM 258/2009 şi prezentarea 
documentaţiei înaintată de [...] Catania Italia sau de [...] Catania Italia - Sucursala România către 



282 
 

Primăria Municipiului Constanta, în vederea recuperarii cheltuielilor efectuate in contul acesteia, 
potrivit sentinţei civile nr. 4853/COM din 27.05.2004 pronunţată de Tribunalul Constanta.        
       La data de 19.04.2011 [...] Catania - Italia - Sucursala România, a formulat contestaţie 
împotriva dispoziţiei privind masurile stabilite de organele de inspecţie fiscala nr.2230/22.03.2011. 
        Prin Decizia nr.1/16.05.2011, contestaţia a fost respinsă ca nemotivată. 
        Potrivit art.1 (1) din Legea nr.82/1991 - legea contabilităţii „Societăţile comerciale, 
societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 
societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă 
contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea 
de gestiune adaptată la specificul activităţii.   

(3) Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor 
prevăzute la alin. (1) şi (2), cu sediul sau domiciliul în România, precum şi subunităţile fără 
personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în 
străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi”. 
         Conform Pct. 259 din OMFP nr. 3055/2009 privind REGLEMENTĂRI CONTABILE 
conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene : 
 „(1) Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. 
Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni care nu 
pot fi considerate livrări de bunuri.  
   (2) Stadiul de execuţie al lucrării se determină pe bază de situaţii de lucrări care însoţesc facturile, 
procese-verbale de recepţie sau alte documente care atestă stadiul realizării şi recepţia serviciilor 
prestate.  
   (3) În cazul lucrărilor de construcţii, recunoaşterea veniturilor se face pe baza actului de recepţie 
semnat de beneficiar, prin care se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în 
conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie.  
   (4) Contravaloarea lucrărilor nerecepţionate de beneficiar până la sfârşitul perioadei se evidenţiază 
la cost, în contul 332 "Servicii în curs de execuţie", pe seama contului 712 "Venituri aferente 
costurilor serviciilor în curs de execuţie".  
   Conform cap.VII din OMFP nr.3055/2009 privind funcţiunea conturilor:      
   „GRUPA 33 "PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE"  
   Din grupa 33 "Producţie în curs de execuţie" fac parte:  
   Contul 331 "Produse în curs de execuţie"  
   Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie (care nu au 
trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia 
neterminată) existente la sfârşitul perioadei.  
   Contul 331 "Produse în curs de execuţie" este un cont de activ.  
   În debitul contului 331 "Produse în curs de execuţie" se înregistrează:  
   - valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie la sfârşitul perioadei, 
stabilită pe bază de inventar (711).  
   În creditul contului 331 "Produse în curs de execuţie" se înregistrează:  
   - scăderea din gestiune a valorii produselor în curs de execuţie la începutul perioadei următoare 
(711).  
   Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producţie a produselor aflate în curs de execuţie la 
sfârşitul perioadei.  
   Contul 332 "Servicii în curs de execuţie"  
   Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa serviciilor în curs de execuţie existente la sfârşitul 
perioadei.  
   Contul 332 "Servicii în curs de execuţie" este un cont de activ.  
   În debitul contului 332 "Servicii în curs de execuţie" se înregistrează:  
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   - valoarea la cost de producţie a serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul perioadei (712).  
   În creditul contului 332 "Servicii în curs de execuţie" se înregistrează:  
   - scăderea din gestiune a valorii serviciilor în curs de execuţie la începutul perioadei următoare 
(712). „ 
      Atât timp cat punctul 259 din OMFP 3055/2009 prevede că „prestarea de servicii cuprinde 
inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri”, 
instanţa a apreciat că, in mod corect, organul de control a dispus înregistrarea in contul 332 şi nu in 
contul 331, cum a susţinut reclamanta. 
       Critica reclamantei in sensul că nu deţine niciun contract de prestări servicii cu niciun 
subiect si in consecinţă nu poate înregistra in contabilitate prestări servicii, nu a putut fi primită, atât 
timp cât, din actele depuse la dosar de pârâtă, a rezultat că, reclamanta - Sucursala România, a emis 
factura proformă către Primăria Municipiului Constanta, însoţita de borderoul producţiei la 
30.11.2010 si situaţii de lucrări executate.  
         Lucrările de infrastructura astfel cum sunt denumite in cuprinsul facturii proforme nu pot fi 
considerate produse în curs de execuţie prevăzute in contul 331. 
        Critica reclamantei în sensul că, decizia nr.1/16.05.2011 a fost respinsă ca nemotivată, in loc 
de neîntemeiată, nu poate constitui un motiv de nulitate a acestei decizii.  
         Dând eficienţă juridică considerentelor de fapt şi de drept expuse, instanţa a respins ca 
neîntemeiată cererea de anulare a dispoziţiei nr.2330/22.03.2011 şi a deciziei nr.1/16.05.2011. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs [...] Catania-Italia, Sucursala România, criticând-
o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de dispoziţiile Legii 
nr. 554/2004, OG nr. 92/2003, Legii nr.571/2003 şi ale Ordinului MFP nr. 3055/2009 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene şi dispoziţiile Directivei a 
VI-a a 77/388/CEE. 
 Arată recurenta că, la data de 21.03.2011, ca urmare a inspecţiei tematice desfăşurate de 
inspectori din cadrul DGFP Constanţa, i s-a comunicat procesul verbal (Anexa 1) şi Dispoziţia 
privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr.2330/22.03.2011 (Anexa 2), prin care s-
a stabilit: 

- reflectarea distinctă, în evidenţa contabilă a costurilor lucrărilor efectuate în contul Primăriei 
Constanţa în baza sentinţei civile nr.4853/COM/27.04.2004 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul 2652/COM/2001 şi HCLM nr.258/2009 (pct.1.1); 

- prezentarea documentaţiei înaintată de [...] Catania – Italia sau [...] Catania – Italia, 
Sucursala România (situaţii de lucrări, rapoarte de lucru sau alte documente similare, 
expertize tehnice) către Primăria Constanţa, în vederea recuperării cheltuielilor efectuate în 
contul acesteia. 
Împotriva acestei dispoziţii, recurenta a formulat contestaţie, în temeiul art.205 şi urm. Cod 

pr.fiscală, înregistrată la organul fiscal sub nr.3548/19.04.2011 (Anexa 3), ce a fost respinsă ca 
„nemotivată” prin Decizia privind soluţionarea contestaţiilor nr.1/16.05.2011 (Anexa 4). 

Susţine recurenta că atât Dispoziţia nr.2330/22.03.2011, cât şi Decizia nr.1 din 16.05.2011, 
sunt acte administrativ-fiscale nelegale, întrucât au fost emise cu încălcarea actelor normative 
incidente în cauză. 

În contabilitatea societăţii, în mod corect s-au evidenţiat în contul „331-producţie în curs de 
execuţie”, active circulante de natura stocurilor, respectiv bunuri imobile deţinute spre revânzare, 
astfel încât în mod legal s-a procedat la evidenţierea cheltuielilor efectuate pentru 
producţia/producerea lor în contul de stoc. 

Organul fiscal, nu a ţinut seama de forţa probantă a evidenţelor contabile şi a actelor 
doveditoare, emiţând o dispoziţie de măsuri prin care a dispus corectarea evidenţei contabile a 
recurentei, prin înregistrarea operaţiunilor în contul 332 – servicii în curs de execuţie, prin 
corespondenţa cu contul 711 – Venituri aferente costurilor stocurilor de produse. 
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Se arată că, această dispoziţie a organului fiscal este greşită şi aducerea ei la îndeplinire ar 
avea ca efect înregistrarea eronată a unei/unor operaţiuni, deoarece: 

- contul 332 – servicii în curs de execuţie, nu are corespondenţă cu contul 711, ci doar cu 
contul 712 – venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; 

- contul 711 – venituri aferente costurilor stocurilor de produse, este contul deja utilizat de 
recurentă, prin corespondenţa corectă cu contul 331 – produse în curs de execuţie. 
Organul fiscal a înţeles că recurenta realizează venituri din producţia în curs de execuţie şi nu 

din servicii în curs de execuţie, fără nici o fundamentare temeinică şi legală din punct de vedere 
contabil şi/sau fiscal, tratând activitatea acesteia ca şi prestare de servicii pe bază de contract. 
 Arată recurenta că, având în vedere interpretarea dată de Curtea Europeană cu privire la 
normele cuprinse în Directiva a VI-a, edificarea căilor de acces şi construirea taluzului, se 
circumscriu noţiunii de „livrare de bunuri” şi nicidecum aceleia de „prestări de servicii”, cum greşit 
a calificat operaţiunea organul fiscal, acestea fiind bunuri imobile corporale, situându-se în sfera de 
aplicare a art.5 alin.1 din Directivă. 
 Recurenta a edificat aceste căi de acces şi taluzul în nume propriu, dar pe seama 
Municipiului Constanţa, astfel cum a fost stabilit prin hotărârea instanţei şi, acţionând astfel, arată că 
a realizat o operaţiune pe care Codul fiscal o asimilează în art.2 noţiunii de „livrare de bunuri”. 
 Precizează recurenta că o operaţiune complexă, cum este cea din prezenta cauză, urmează a 
fi calificată prin prisma finalităţii ei, iar instanţa a menţionat faptul că trebuie avut în vedere care 
dintre operaţiuni este cea principală şi care sunt cele accesorii acesteia. 
 Consideră recurenta că toate lucrările executate de ea sunt subsumate „livrării” finale, 
nereprezentând pentru Primărie  „un scop în sine, ci mijlocul de a beneficia în cele mai bune condiţii 
de serviciul principal al prestatorului”, astfel încât Primăria Constanţa să dispună de aceste bunuri ca 
şi un proprietar. 
 Solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei recurate. 
 Recursul este nefondat. 
 În cauză este de necontestat că în urma efectuării unei inspecţii tehnice la sediul Sucursalei 
în România, [...] – Catania Italia, ce a avut ca obiect respectarea Legii nr.82/1991 şi OMFP 
nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, în 
referire la înregistrarea în evidenţele contabile a costurilor lucrărilor de sistematizare şi utilităţi 
edilitare efectuate în contul Primăriei Municipiului Constanţa, în baza Sentinţei civile nr. 
4853/COM/27.04.2005 a Tribunalului Constanţa, constatându-se anumite nereguli, prin Dispoziţia 
nr. 2330/22.03.2011, s-au dispus măsuri de reflectare distinctă, în evidenţa contabilă, a acestor 
lucrări şi prezentarea documentaţiei înaintată de [...] Catania Italia sau [...] Catania Italia – Sucursala 
România către Primăria Municipiului Constanţa, în vederea recuperării cheltuielilor efectuate în 
contul acesteia, conform hotărârii judecătoreşti sus-menţionate. 
 Potrivit art.1 alin.3 din Legea nr.82/1991 a contabilităţii, „subunităţile fără personalitate 
juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin.1 şi alin.2, cu sediul sau 
domiciliul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România, care aparţin 
unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, au obligaţia să organizeze şi să 
conducă  contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi”. 
 Conform punctului 259 din OMFP nr.3055/2009 privind Reglementări contabile conforme 
cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene: 

„(1) Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării 
acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni 
care nu pot fi considerate livrări de bunuri.  
    (2) Stadiul de execuţie al lucrării se determină pe bază de situaţii de lucrări care însoţesc 
facturile, procese-verbale de recepţie sau alte documente care atestă stadiul realizării şi recepţia 
serviciilor prestate.  
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    (3) În cazul lucrărilor de construcţii, recunoaşterea veniturilor se face pe baza actului de 
recepţie semnat de beneficiar, prin care se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în 
conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie.  
    (4) Contravaloarea lucrărilor nerecepţionate de beneficiar până la sfârşitul perioadei se 
evidenţiază la cost, în contul 332 "Servicii în curs de execuţie", pe seama contului 712 "Venituri 
aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie".  
    Contul 332 "Servicii în curs de execuţie"  
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa serviciilor în curs de execuţie existente la sfârşitul 
perioadei.  
    Contul 332 "Servicii în curs de execuţie" este un cont de activ.  
    În debitul contului 332 "Servicii în curs de execuţie" se înregistrează:  
    - valoarea la cost de producţie a serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul perioadei (712).  
    În creditul contului 332 "Servicii în curs de execuţie" se înregistrează:  
    - scăderea din gestiune a valorii serviciilor în curs de execuţie la începutul perioadei 
următoare (712).  
   Conform cap.VII din OMFP nr.3055/2009 privind funcţiunea conturilor:      
    „GRUPA 33 "PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE"  
    Din grupa 33 "Producţie în curs de execuţie" fac parte:  
    Contul 331 "Produse în curs de execuţie"  
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie (care nu 
au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia 
neterminată) existente la sfârşitul perioadei.  
    Contul 331 "Produse în curs de execuţie" este un cont de activ.  
    În debitul contului 331 "Produse în curs de execuţie" se înregistrează:  
    - valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie la sfârşitul 
perioadei, stabilită pe bază de inventar (711).  
    În creditul contului 331 "Produse în curs de execuţie" se înregistrează:  
   - scăderea din gestiune a valorii produselor în curs de execuţie la începutul perioadei 
următoare (711).  
    Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producţie a produselor aflate în curs de 
execuţie la sfârşitul perioadei.  
 Prin raportare la aceste dispoziţii legale şi la situaţia de fapt, se constată că legal prima 
instanţă a respins cererea de anulare a Dispoziţiei nr.2330 din 22.03.2011 şi a Deciziei 
nr.1/16.05.2011 de soluţionare a contestaţiei, atâta vreme cât dispoziţiile Legii nr.82/1991 a 
contabilităţii şi OMFP nr.3055/2009, prin care s-a reglementat punerea în acord a dispoziţiilor 
fiscale naţionale cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene prevăd fără dubiu că: 
„prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni care nu pot fi 
considerate livrări de bunuri”, susţinerile recurentei conform cărora în mod corect s-au evidenţiat în 
contul „331-producţie în curs de execuţie” active circulante de natura stocurilor, respectiv bunuri 
imobile deţinute spre revânzare, astfel încât în mod legal s-a procedat la evidenţierea cheltuielilor 
efectuate pentru producţia/producerea lor în contul de stoc, sunt nefondate, deoarece după cum s-a 
arătat, textul de lege prevede foarte clar: „Din grupa 33 „producţie în curs de execuţie” fac parte: 
contul 331 –  cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie 
(care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv 
producţia neterminată) existente la sfârşitul perioadei, şi în debitul contului 331 se înregistrează: 
valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie la sfârşitul perioadei, 
stabilită pe bază de inventar (711), iar în creditul contului 331, se înregistrează: scăderea din 
gestiune a valorii produselor în curs de execuţie la începutul perioadei următoare (711), soldul 
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contului reprezentând valoarea la cost de producţie a produselor aflate în curs de execuţie la sfârşitul 
perioadei.  
 Acestea fiind reglementările contabile, corelate cu cele ale Uniunii Europene, fiind 
neîndoielnic ce anume se înregistrează în contul 331, ca şi în contul 332, nu se poate susţine că 
lucrările executate de recurentă trebuie înregistrate în contul 331 (s-a detaliat ce anume se 
înregistrează în acest cont), instanţa de fond corect stabilind că, organul de control legal a stabilit că 
acestea trebuie înregistrate în contul 332, lucrările de infrastructură executate, reprezentând execuţie 
de lucrări. 
 Lucrările respective au fost executate fără a avea un contract expres încheiat în acest sens, 
ceea ce nu le schimbă caracterul de prestări servicii – executare de lucrări, întrucât au avut la bază 
Sentinţa civilă nr.4853/27.05.2004, pronunţată expres în acest sens. 
 Reglementările contabile corelate fiind fără dubiu, în sensul celor sus-expuse, critica privind 
neluarea în seamă a complexităţii operaţiunii care urmează a fi calificată prin prisma finalităţii, toate 
lucrările executate fiind subsumate „livrări” finale, reprezentând de fapt, mijlocul de a beneficia în 
cele mai bune condiţii de serviciul principal al prestatorului, astfel încât Primăria Constanţa să 
dispună de aceste bunuri ca un proprietar, va fi înlăturată, deoarece în cuprinsul său nu se arată care 
este raţiunea pentru care lucrările respective, odată executate, nu ar putea avea aceeaşi finalitate, în 
situaţia înregistrării acestora în contul 332 şi nu 331, cum urmăreşte recurenta. 
 Pentru aceste considerente şi în temeiul art.312 alin.1 Cod pr.civilă, recursul va fi respins, ca 
nefondat. 
 

13. Refuz acordare drepturi persecutaţi politic – Decretul - Lege nr. 118/1990. 
Declinarea competenţei soluţionării cauzei. 
 

Art. 1, alin. 1 şi art. 10 din Decretul-Lege nr.118/1990 
Art.281 Cod procedură civilă 

 
Prin Sentinţa penală nr.85/19.02.1957 pronunţată de Tribunalul Militar Constanţa în dosarul 

nr.94/1957, intimatul reclamant a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an de închisoare corecţională, pentru 
delictul de uneltire contra ordinii sociale, iar în dispozitivul hotărârii s-a consemnat că, în ceea ce-l priveşte 
pe inculpatul D.N. „se socoteşte detenţiunea preventivă” de la 15.11.1956. Această situaţie de fapt se 
coroborează pe deplin şi cu menţiunile înscrise în biletul de eliberare nr.13413/1957, emis de Penitenciarul 
Gherla, din care rezultă că intimatul a fost „depus condamnat la 15.11.1957 ”. 
 În lipsa unei încheieri dată în camera de consiliu, în temeiul art.281 C.pr.civ., Comisia nu poate 
stabili o altă perioadă a detenţiei decât cea menţionată în Biletul de eliberare nr.13413/1957, respectiv în 
Sentinţa penală 85/1957, deoarece hotărârea judecătorească invocată de pârâtă constituie din punct de 
vedere probator, înscris autentic, deci act oficial în accepţiunea art.10 din Decretul-Lege nr.118/1990 R. 

Dispoziţiile cuprinse în art.1 alin.1 al Decretului-lege nr.118/1990 R stabilesc că: „se ia în 
considerare în stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi, timpul cât o persoană, după data de 06.03.1945, pe 
motive politice: 
 a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă 
sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;  
    b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru 
cercetări de către organele de represiune (…)”. 

 
Decizia civilă nr. 533/CA/28.03.2013 

                           Dosar nr. 1409/36/2011* 
 
 Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, 
şi înregistrată sub nr.3105/118/21.02.2011, reclamantul D.N. a chemat în judecată pârâta CJP 
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CONSTANŢA, solicitând ca prin hotărâre judecătorească să fie obligată pârâta să-i acorde 
indemnizaţia cuvenită în baza Decretului - Lege nr.118/1990, pentru perioada de 1 an şi 10 zile, iar 
nu pentru 11 luni şi 29 de zile, cum primeşte în prezent. 
 Motivând acţiunea, reclamantul învederează în esenţă că, în anul 1990,  s-a adresat 
Comisiei pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, conform 
Decretului - Lege nr.118/1990 şi că, prin Hotărârea nr. 321/02.10.1990, i-a fost recunoscută 
îndreptăţirea la acordarea drepturilor prevăzute de lege, aferente perioadei în care s-a aflat în 
detenţie, stabilită a fi fost, de 11 luni şi 29 de zile. 
 Cum în realitate, perioada în care a fost lipsit de libertate a fost de 1 an şi 10 zile – sens în 
care stau înscrisurile obţinute de la CNSAS, ulterior emiterii Hotărârii nr.321/1990, reclamantul 
solicită a se stabili în sarcina pârâtei, obligarea la acordarea indemnizaţiei aferente perioadei reale, 
în care a fost lipsit de libertate. 
 La termenul de judecată din data de 06.04.2011, reclamantul şi-a precizat acţiunea, 
înţelegând să conteste şi Hotărârea nr. 321/02.10.1990, cu motivaţia în esenţă că a formulat acţiunea 
după anul 1997, după obţinerea înscrisurilor. 
 Faţă de precizările reclamantului, instanţa de fond a înţeles a invoca, din oficiu, excepţia 
necompetenţei materiale, astfel că, în conformitate cu prevederile art.7 alin.4 din Legea 
nr.189/2000, prin Sentinţa civilă nr.3261/01.06.2011, Tribunalul Constanţa dispune declinarea 
competenţei soluţionării pricinii în favoarea Curţii de Apel Constanţa. 
 Primind cauza spre competentă soluţionare, Curtea de Apel Constanţa înregistrează 
dosarul sub acelaşi număr, la data de 14.12.2011, pentru ca, la termenul de judecată din 
29.02.2012, la rândul său, să fi invocat din oficiu, excepţia necompetenţei materiale a instanţei în 
soluţionarea cauzei, astfel că, potrivit art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004, prin Sentinţa civilă 
nr.102/CA din 29.02.2012, a declinat cauza spre competentă soluţionare Tribunalului Constanţa – 
Secţia contencios administrativ şi fiscal. 
 În aceste condiţii, pe rolul Secţiei Contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului 
Constanţa, dosarul a fost înregistrat sub acelaşi număr, la data de  05.04.2011, iar la termenul de 
judecată din 11.05.2012, reclamantul a invederat instanţei că pretenţiile sale sunt îndreptate şi 
împotriva AJPIS Constanţa, instituţie care nu i-a soluţionat favorabil cererea prin care a solicitat a-i 
fi recunoscută îndreptăţirea la acordarea indemnizaţiei aferentă perioadei reale, în care a fost în 
detenţie. 
 Prin întâmpinare, AJPIS CONSTANŢA a solicitat respingerea acţiunii, ca nefondată, cu 
motivaţia în esenţă că, în mod întemeiat, a emis Decizia de respingere nr.1472/1.03.2012, deoarece 
cererea prin care reclamantul a solicitat emiterea unei hotărâri, în care să fie înscrisă perioada reală 
în care a fost reţinut, nu putea fi primită, de vreme ce, prin Sentinţa penală 85/19.02.1957 a 
Tribunalului Militar Constanţa, s-a reţinut că: „reclamantul a executat pedeapsa privativă de 
libertate pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale, în perioada 15.11.1956 - 14.11.1957, iar 
eroarea materială invocată de reclamant nu a fost îndreptată în procedura consacrată prin art.281 
Cod pr.civilă”. 
 A învederat pârâta că, în ipoteza în care instanţa ar stabili perioada de detenţie corectă, o 
nouă decizie nu poate fi emisă, decât pentru acordarea indemnizaţiei aferente perioadei 05.11.1956-
15.11.1956, căci pentru restul perioadei 15.11.1956 -14.11.1957, i-a fost recunoscută indemnizaţia 
cuvenită conform Decretului-Lege nr.118/1990 şi numai cu începere de la 01.03.2012, în acest sens 
fiind dispoziţiile art.15 din decret. 
 Prin precizările privind obiectul acţiunii – depuse la dosar la termenul de judecată din 
14.09.2012, reclamantul a arătat că solicită anularea Deciziei prin care i-a fost respinsă cererea de 
acordare a drepturilor cuvenite şi pentru perioada 05.11.1956-15.11.1956 şi obligarea AJPIS 
Constanţa sau a CJP, la recunoaşterea drepturilor cuvenite şi neachitate pentru o perioadă de trei ani 
anteriori introducerii cererii.   
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 La termenul de judecată din data de 12.10.2012, în considerarea dispoziţiilor art.129 alin.4 
Cod pr.civilă, instanţa solicită reclamantului a preciza dacă s-a adresat cu cerere şi CJP 
CONSTANŢA, acesta menţionând că cererea sa a fost înregistrată doar la AJPIS Constanţa, deşi 
iniţial a intenţionat să o înainteze Directorului CJP, astfel că instanţa invocă din oficiu excepţia 
lipsei calităţii procesual pasive a CJP Constanţa, excepţie ce fusese invocată încă de la termenul de 
judecată din 14.09.2012. 
 Prin Sentinţa civilă nr.3821/19.10.2012, Tribunalul Constanţa admite excepţia lipsei calităţii 
procesual pasive a CJP Constanţa, respingând acţiunea promovată împotriva acesteia, pentru lipsă 
calitate procesual pasivă, admiţând acţiunea formulată de reclamant, în contradictoriu cu pârâta 
AJPIS CONSTANŢA, cu consecinţa anulării Deciziei nr.1472/1.03.2012, şi obligării autorităţii 
pârâte, să emită actul administrativ – Decizie, prin care să stabilească îndreptăţirea reclamantului, la 
acordarea indemnizaţiei cuvenite în baza Decretului lege 118/1990, şi pentru perioada 05.11.1956 – 
15.11.1956, cu începere de la 01.03.2012, reţinând în esenţă, următoarele: 
 Prin Hotărârea nr.321/03.10.1990, Comisia pentru acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice conform Decretului-lege 118/1990, a admis cererea reclamantului, 
recunoscându-i acestuia vechimea în muncă, precum şi celelalte drepturi conferite prin art.3, 
coroborat cu art.4 şi art.10 din Decretul-lege, pentru perioada de 11 luni şi 29 zile – consemnată în 
biletul de eliberare nr.13413/1957, ca fiind perioadă de detenţie pentru „fapta de uneltire contra 
ordinii socialiste”. 
 Totodată, reţine instanţa de fond că, prin Decizia nr.131545/30.01.1991, CJP CONSTANŢA 
statuează asupra acordării pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă, luând în considerare la 
stabilirea cuantumului pensiei şi a perioadei de 11 luni şi 29 de zile. 
 Se mai reţine că, după recunoaşterea condiţiei de persoană îndreptăţită să beneficieze de 
prevederile Decretului-lege nr.118/1990, reclamantul a intrat în posesia înscrisurilor eliberate de 
Direcţia arhivă – CNSAS, care atestă faptul că, perioada de detenţie a fost precedată de reţinerea sa, 
de la 5 noiembrie 1956, la 15 noiembrie 1956. 
 Prin cererea înregistrată sub nr.2719/02.02.2012, la care a anexat înscrisurile eliberate de 
CNSAS - Direcţia arhivă, reţine instanţa de fond că reclamantul a solicitat AJPIS Constanţa 
stabilirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege 118/1990, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru perioada 05.11.1956-15.11.1956, pentru ca, prin Decizia nr.1472/01.03.2012, 
cererea acestuia să fi fost respinsă, „întrucât sentinţa civilă nr.85/19.02.1957 a Tribunalului Militar 
Constanţa, în baza căreia a executat pedeapsa privativă de libertate, socoteşte detenţia preventivă 
din data de 15.11.1956”. 
 În acelaşi sens, reţine instanţa de fond că, contestaţia administrativă formulată de reclamant a 
fost respinsă, pârâta comunicând acestuia refuzul de revocare a Deciziei nr.1472/1.03.2012, prin 
adresa nr.7032/6.04.2012, astfel că, în scopul valorificării drepturilor la care se consideră îndreptăţit 
şi pentru perioada 05.11.1956-15.11.1956, reclamantul a investit instanţa cu soluţionarea prezentei 
acţiuni. 
 În raport cu sus-menţionatele precizări, reţine instanţa de fond că, Legea nr.554/2004, 
stabileşte cadrul procesual al litigiului de contencios administrativ, reglementând în detaliu 
categoriile de subiecte care pot avea calitate 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, tipice sau atipice.  
 În aceste condiţii, funcţie de limitele cadrului procesual determinat sub aspectul obiectului şi 
cauzei acţiunii în contencios administrativ, astfel cum au fost precizate, instanţa a reţinut că, 
reclamantul D.N. se legitimează ca subiect de sezină, prin prisma art.1 din Legea nr.554/2004 şi că 
AJPIS Constanţa se legitimează procesual pasiv, fiind instituţia care a emis Decizia prin care a fost 
respinsă cererea reclamantului, de stabilire a calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr.118/1990, 
pentru perioada 05.11.1956-15.11.1956. 
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 Art. 8 alin.1 din Legea nr.554/2004 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 nici un 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”, iar art.18 din Legea nr.554/2004 că: „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 înscris sau să efectueze o anumită 
operaţiune administrativă”. 
 Faţă de dispoziţiile legale sus-citate, şi având în vedere situaţia de fapt expusă, reţine instanţa 
de fond că pârâta CJP CONSTANŢA nu justifică calitatea procesual pasivă în prezenta cauză, 
deoarece:  
 Calitatea procesuală – condiţie de exercitare a acţiunii civile, presupune existenţa unei 
identităţi între persoana reclamantului şi cel care ar fi titular al dreptului/interesului legitim afirmat 
şi între persoana pârâtului şi cel despre care se pretinde că, este obligat în raportul juridic dedus 
judecăţii 
 Deşi prin cererea introductivă de instanţă, reclamantul a indicat ca pârâtă CJP 
CONSTANŢA, analiza probatoriului administrat relevând că nu i s-a adresat acesteia cu 
soluţionarea unei cereri, reţine instanţa de fond că cererea depusă de reclamant la dosar, ce poartă 
menţiunea iniţială „Domnului Director al Casei Judeţene de Pensii Constanţa”, a fost înregistrată 
sub nr. 2719/2012, la AJPIS Constanţa. 
 Cum între reclamant şi CJP CONSTANŢA nu a fost stabilit un raport de drept material, care 
să-şi găsească reflecţie şi în plan procesual, instituţia chemată în judecată neavând de altfel 
competenţa de a emite în regim de putere publică, un act administrativ prin care să-i recunoască 
dreptul pretins, excepţia lipsei calităţii procesual pasive, invocată din oficiu de instanţa de fond, a 
fost admisă şi pe cale de consecinţă, acţiunea promovată şi susţinută în contra CJP CONSTANŢA a 
fost respinsă, ca fiind promovată în contra unei persoane ce nu se legitimează procesual pasiv. 
 Pentru aceleaşi considerente sus-expuse, reţine instanţa de fond că acţiunea dedusă judecăţii 
în contra AJPPS Constanţa este fondată, admiţând-o, deoarece: 
 Cererea nr.2719/02.02.2012, formulată de reclamant şi înregistrată la AJPIS Constanţa, unde 
este constituită Comisia pentru aplicarea prevederilor D-lg.118/1990, a fost respinsă prin Decizia 
nr.1472/1.03.2012. 
 Prin actul administrativ contestat, s-a motivat soluţia de respingere a solicitării reclamantului 
- care viza exclusiv perioada în care este îndreptăţit să beneficieze de drepturile conferite de D-
lg.118/1990R, prin prisma faptului că: „sentinţa civilă nr.85/19.02.1957 a Tribunalului Militar 
Constanţa, în baza căreia a executat pedeapsa privativă de libertate, socoteşte detenţia preventivă 
din data de 15.11.1956”.  
 Urmare modului de soluţionare a cererii, reţine instanţa de fond că autoritatea pârâtă a reţinut 
în mod corect că reclamantul este beneficiar al drepturilor acordate de Decretul-lege nr.118/1991 R, 
act normativ care prevede în art.10 alin.1: „Dovedirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se face, de către 
persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este 
posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege”. 
 Cu toate acestea, apreciază instanţa de fond că soluţia la care s-a oprit autoritatea pârâtă, 
urmare analizei cererii nr.2719/2012, cât şi cea dată în soluţionarea contestaţiei administrative, nu 
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concordă cu dispoziţia legală invocată şi nu ţine seama de scopul reparator al actului normativ ce o 
consacră. 
 Astfel, se arată că, prin Sentinţa penală nr.85/19.02.1957 pronunţată de Tribunalul Militar 
Constanţa în dosarul nr.94/1957, reclamantul din prezenta cauză, a fost condamnat la 1 an de 
închisoare corecţională, pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale, în dispozitivul acesteia 
consemnându-se că, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul D.N. „se socoteşte detenţiunea preventivă” 
de la 15.11.1956 şi că, în acord cu menţiunile sentinţei penale, sunt şi cele înscrise în biletul de 
eliberare nr.13413/1957 emis de Penitenciarul Gherla „depus condamnat la 15.11.1956 ”. 
 Sub aspect procesual, hotărârea judecătorească – chiar dacă dezinvesteşte instanţa, poate fi 
îndreptată prin corectarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul său. 
 Nu a putut fi primită apărarea pârâtei care susţine că „în lipsa unei încheieri dată în camera 
de consiliu, în temeiul art.281 c.pr.civ.”, Comisia nu poate stabili o altă perioadă a detenţiei decât 
cea menţionată în Biletul de eliberare nr.13413/1957, respectiv în Sentinţa penală 85/1957, deoarece 
hotărârea judecătorească, deci şi sentinţa penală invocată de pârâtă, constituie din punct de vedere 
probator, înscris autentic, deci act oficial în accepţiunea art.10 din Decretul-Lege nr.118/1990 R. 
 În egală măsură însă, tot acte oficiale sunt şi înscrisurile emise de organele de securitate în 
dosarul 242/1956, respectiv ordonanţa de reţinere, ordonanţa de prelungire a reţinerii şi mandatul 
de arestare . 
 Reţine instanţa de fond că nu poate fi acceptată soluţia avansată de pârâtă, cu ocazia 
soluţionării contestaţiei administrative, comunicată reclamantului cu adresa nr.7023/6.04.2012, 
respectiv ca „reclamantul să adreseze o nouă cerere la AJPIS Constanţa”, după ce urmează 
procedura de îndreptare a erorii materiale strecurate în hotărârea judecătorească, cu privire la 
perioada detenţiei, pentru că: 
 Pe de o parte, nu este vorba de o eroare materială, ci de ignorarea de către instanţa penală a 
perioadei de reţinere, iar pe de altă parte, nu poate fi ignorată de instanţa de contencios administrativ 
situaţia dovedită de reclamant, respectiv faptul că, privarea sa de libertate a fost cuprinsă în perioada 
05.11.1956-15.11.1957. 
 Art.1 alin.1 al Decretului-lege nr.118/1990 R stabileşte că „se ia în considerare în stabilirea 
pensiei şi a celorlalte drepturi, timpul cât o persoană, după data de 6.03.1945, pe motive politice: 
 a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase 
definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru 
infracţiuni politice;  
    b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau 
pentru cercetări de către organele de represiune (…)”. 
 Cum reclamantul a dovedit că, de la data de 05.11.1956 până la data de 15.11.1956 - când a 
fost depus ca şi condamnat la Penitenciarul Gherla, a fost reţinut de organele de cercetare ale 
securităţii, instanţa de fond a constatat că, în mod greşit autoritatea pârâtă a refuzat cererea 
reclamantului, de a-i recunoaşte dreptul la indemnizaţia cuvenită şi pentru perioada 05.11.1956-
15.11.1956. 
 Pentru considerentele expuse, în temeiul art.18 din Legea nr.554/2004, instanţa de fond a 
anulat Decizia nr.1472/1.03.2012 şi a obligat pârâta să emită actul administrativ prin care să 
stabilească îndreptăţirea reclamantului la acordarea indemnizaţiei şi pentru perioada 05.11.1956-
15.11.1956 şi cum cererea formulată de reclamant a fost înregistrată la AJPIS Constanţa la 
02.02.2012, faţă de disp.art.15 din Decretul-lege 118/1990 R, drepturile cuvenite reclamantului 
pentru privarea de libertate în perioada 05.11.1956-15.11.1956, au fost stabilite a fi suportate, cu 
începere de la 01.03.2012. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta AJPIS CONSTANŢA, criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art.3041 Cod 
pr.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
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„În mod greşit instanţa de fond a considerat că nu este vorba de o eroare materială, ci de 
ignorarea de către instanţa penală a perioadei de reţinere”, apreciind că, în mod greşit autoritatea 
pârâtă a refuzat cererea reclamantului de a-i recunoaşte dreptul la indemnizaţia cuvenită şi pentru 
perioada 05.11.1956-15.11.1956. 

Susţine recurenta că, întrucât dosarul depus la AJPIS CONSTANŢA conţine mai multe 
documente eliberate de organele competente, cu menţiuni diferite, Comisia pentru acordarea 
drepturilor prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990 a respins cererea reclamantului deoarece nu este 
în măsură să aprecieze care dintre acestea corespund adevărului. 

Funcţie de sus-menţionata susţinere, apreciază recurenta că, în temeiul art.281 Cod pr. civilă, 
în cazul în care în cuprinsul unei hotărâri sunt constatate erori materiale, acestea pot fi îndreptate din 
oficiu sau la cerere, doar de instanţa competentă, astfel că, reclamantul prezentând la AJPIS, 
documente eliberate de organele oficiale, nu putea comisia să decidă, care dintre acestea sunt 
greşite. 

Solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei recurate, în sensul respingerii acţiunii 
reclamantului D.N.. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil şi văzând şi 
dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru următoarele 
considerente, în esenţă: 

Tribunalul Constanţa – Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale a fost investit la data de 
21.02.2011 de reclamantul D.N., cu acţiune având ca obiect asigurări sociale, solicitând ca prin 
hotărâre judecătorească să fie obligată pârâta CJP CONSTANŢA să-i acorde indemnizaţia cuvenită 
în baza Decretului-Lege nr.118/1990, pentru perioada de 1 an şi 10 zile, iar nu pentru 11 luni şi 29 
de zile, cum primeşte în prezent. 

Instanţa invocând din oficiu excepţia necompetenţei materiale, în conformitate cu prevederile 
art.7 alin.4 din Legea nr.189/2000, prin Sentinţa civilă nr.3261/01.06.2011, a declinat competenţa 
soluţionării pricinii, în favoarea Curţii de Apel Constanţa, unde, urmare invocării din oficiu a 
aceleiaşi excepţii, potrivit art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004, prin Sentinţa civilă 
nr.102/CA/29.02.2012, Curtea a declinat cauza spre competentă soluţionare Tribunalului Constanţa 
– Secţia contencios administrativ şi fiscal, unde dosarul a fost înregistrat sub acelaşi număr, la data 
de  05.04.2011. 
 Reţine Curtea că, la termenul de judecată din 11.05.2012, reclamantul a învederat instanţei 
că pretenţiile sale sunt îndreptate şi împotriva AJPIS Constanţa, instituţie care nu i-a soluţionat 
favorabil cererea prin care a solicitat să-i fie recunoscută îndreptăţirea la acordarea indemnizaţiei 
aferentă perioadei reale, în care a fost în detenţie, astfel că, la termenul de judecată din data de 
12.10.2012, în considerarea dispoziţiilor art.129 alin.4 Cod pr.civilă, instanţa de fond a  solicitat 
reclamantului a preciza dacă s-a adresat cu cerere şi CJP CONSTANŢA, acesta menţionând că 
cererea sa a fost înregistrată doar la AJPIS Constanţa, deşi iniţial a intenţionat să o înainteze 
Directorului CJP, astfel că instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesual pasive a 
CJP CONSTANŢA. 
 Prin Sentinţa civilă nr.3821/19.10.2012, Tribunalul Constanţa admite excepţia lipsei calităţii 
procesual pasive a CJP Constanţa, respingând acţiunea promovată împotriva acesteia, pentru lipsă 
calitate procesual pasivă, admiţând  acţiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta 
AJPIS CONSTANŢA, dispunând anularea Deciziei nr.1472/1.03.2012, cu consecinţa obligării 
autorităţii pârâte să emită actul administrativ – Decizie, prin care să stabilească îndreptăţirea 
reclamantului la acordarea indemnizaţiei cuvenite în baza Decretului lege 118/1990, şi pentru 
perioada 05.11.1956 – 15.11.1956, cu începere de la 01.03.2012, cu motivaţia sus-expusă. 
 Acestea sunt condiţiile în care, recurenta pârâtă AJPIS CONSTANŢA  a înţeles a aborda 
calea de atac a recursului, criticând soluţia instanţei de fond pentru nelegalitate şi netemeinicie. 
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 În referire la motivul de recurs privind „În mod greşit instanţa de fond a considerat că, nu 
este vorba de o eroare materială, ci de ignorarea de către instanţa penală a perioadei de reţinere”, 
Curtea apreciază în sensul respingerii acestuia, ca nefondat, deoarece: 

Prin Sentinţa penală nr.85/19.02.1957 pronunţată de Tribunalul Militar Constanţa în dosarul 
nr.94/1957, intimatul reclamant a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an de închisoare corecţională, 
pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale, iar în dispozitivul hotărârii s-a consemnat că, în 
ceea ce-l priveşte pe inculpatul D.N. „se socoteşte detenţiunea preventivă” de la 15.11.1956. 

Sus-menţionata situaţie de fapt, reţine Curtea a se corobora pe deplin şi cu  menţiunile 
înscrise în biletul de eliberare nr.13413/1957, emis de Penitenciarul Gherla, din care rezultă că, 
intimatul a fost „depus condamnat la 15.11.1957 ”. 
 Faţă de sus-menţionatele precizări, reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond 
nu a putut primi apărarea recurentei pârâtei care susţine că: „în lipsa unei încheieri dată în camera 
de consiliu, în temeiul art.281 C.pr.civ.”, Comisia nu poate stabili o altă perioadă a detenţiei decât 
cea menţionată în Biletul de eliberare nr.13413/1957, respectiv în Sentinţa penală 85/1957, deoarece 
hotărârea judecătorească invocată de pârâtă constituie din punct de vedere probator, înscris autentic, 
deci act oficial în accepţiunea art.10 din Decretul-Lege nr.118/1990 R. 
 În acelaşi sens, apreciază Curtea că, în egală măsură, tot acte oficiale sunt şi înscrisurile 
emise de organele de securitate în dosarul 242/1956, respectiv: 

- ordonanţa de reţinere, din 05.11. 1956; 
- ordonanţa de prelungire a reţinerii din 06.11.1956 şi  
- mandatul de arestare din 10.11.1956. 

Pentru considerentele arătate, reţine Curtea că, legal şi temeinic instanţa de fond a respins 
soluţia avansată de recurentă, cu ocazia soluţionării contestaţiei administrative, comunicată 
intimatului reclamant cu adresa nr.7023 din 06.04.2012, respectiv: „acesta să adreseze o nouă 
cerere la AJPIS Constanţa, după ce urmează procedura de îndreptare a erorii materiale strecurate 
în hotărârea judecătorească, cu privire la perioada detenţiei”, deoarece: 

- pe de o parte, nu este vorba de o eroare materială, ci de ignorarea de către instanţa penală a 
perioadei de reţinere, iar  

- pe de altă parte, nu poate fi ignorată de instanţa de contencios administrativ situaţia 
dovedită de intimat, respectiv faptul că, privarea sa de libertate a fost cuprinsă în perioada 
05.11.1956-15.11.1957. 
Funcţie de reţinerile sus-expuse, şi având în vedere dispoziţiile cuprinse în art.1 alin.1 al 

Decretului-lege nr.118/1990 R, ce stabilesc că: „se ia în considerare în stabilirea pensiei şi a 
celorlalte drepturi, timpul cât o persoană, după data de 6.03.1945, pe motive politice: 
 a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase 
definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru 
infracţiuni politice;  
    b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau 
pentru cercetări de către organele de represiune (…)”, Curtea apreciază că, în mod legal şi temeinic 
instanţa de fond a reţinut împrejurarea că, intimatul este îndreptăţit la a-i fi acordată îndemnizaţia 
prevăzută de lege. 
 Astfel, cum reclamantul a dovedit că, de la data de 05.11.1956 până la data de 15.11.1956 - 
când a fost depus ca şi condamnat la Penitenciarul Gherla, a fost reţinut de organele de cercetare ale 
securităţii, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat că, în mod greşit, autoritatea pârâtă a 
refuzat cererea reclamantului de a-i recunoaşte dreptul la indemnizaţia cuvenită şi pentru perioada 
05.11.1956-15.11.1956. 
 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 respinge recursul, ca 
nefondat, sub toate aspectele. 



293 
 

 

14. Anularea dispoziţiei preşedintelui Consiliului judeţean prin care a fost aprobată 
cererea de schimbare a numelui.  
 

Art. 4 alin. 1 şi 2 lit. b) din OG nr. 41/2003 

 
Potrivit art. 4 alin. 1 şi 2 lit. b) din OG 41/2003: Cetăţenii români pot obţine, pentru motive 

temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre 
acestea, în condiţiile prezentei ordonanţe. 

Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: 
b) când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, 

făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume. 
Deşi art. 4 alin. 2 lit. b) nu exclude posibilitatea ca cererea să aibă în vedere chiar un nume purtat în 

timpul unei căsătorii încheiate şi care s-a finalizat cu dispoziţia de a se reveni la numele purtat anterior 
căsătoriei, art. 4 alin. 2 lit. e) prevede că este întemeiată cererea de schimbare a numelui  “când fostul soţ 
doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii 
încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului soţ, dat în formă autentică”. 

În fine, interpretând cele două texte, respectiv art. 4 alin. 2 lit. b) şi art. 4 alin. 2 lit. e), rezultă că în 
faţa instanţei care judecă divorţul se pot invoca orice motive temeinice pentru păstrarea numelui dobândit 
prin căsătorie potrivit codului familiei, însă dacă instanţa, analizându-le, dispune revenirea la numele purtat 
anterior căsătoriei, acesta poate fi schimbat pe cale administrativă în numele purtat în timpul căsătoriei 
numai în condiţiile art. 4 alin. 2 lit. e, nu şi în condiţiile art. 4 alin. 2 lit. b) din OG 41/2003. 

Atâta timp cât a omis să invoce în timpul procesului de divorţ că doreşte păstrarea numelui pentru că 
a devenit cunoscută în societate sub acel nume, nu mai poate invoca acest aspect în temeiul art. 4 alin. 2 lit. 
b). 

 
Decizia civilă nr.572/CA/08.04.2013 

                           Dosar nr. 63/36/2013 
 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia 
Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr. 9851/118 din 07.07.2011, reclamantul 
B.L.M. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN 
CONSTANŢA şi B.D.E. - anularea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa 
nr.1030/09.09.2011 prin care a fost aprobată cererea de schimbare a numelui formulată de B.D.E., 
schimbându-se numele acesteia din B.  în B. 

Se invocă de către reclamant încălcarea dispoziţiilor OG nr. 41/2003 şi a puterii de lucru 
judecat a unei hotărâri judecătoreşti. 

Prin sentinţa civilă nr. 4542/29.11.2012 Tribunalul Constanţa a admis  cererea de 
chemare în judecată şi a anulat Dispoziţia nr. 1030/09.09.2010 emisă de   Preşedintele Consiliului 
Judeţean Constanţa.  
  Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 

Prin cererea nr. 91793/02.08.2010 petenta B.D.E. solicită schimbarea numelui din B. în B., 
motivat de următoarele: „Am  folosit în exercitarea profesiei numele pe care doresc să îl obţin şi 11 
ani am purtat acest nume. Menţionez că este şi în interesul minorului să port acelaşi nume cu el”.  

Conform referatului nr. N53/36.08.2010 al Direcţiei Publice Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Constanţa – Serviciul Stare Civilă, se propune de către acest serviciu, în temeiul art.4 
alin.2 lit.b din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice  aprobarea schimbării numelui petentei B.D.E. din B. în B. „întrucât prin 
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schimbarea numelui de familie petenta urmează să poarte în viitor un nume de familie cu care este 
cunoscută în societate, în relaţiile de serviciu” .  

Prin Dispoziţia nr. 1030/09.09.2010 emisă de Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa se 
admite cererea de schimbare a numelui formulată de către B.D.E., şi se dispune  schimbarea, pe cale 
administrativă, a numelui de familie al petentei din B. în B., în temeiul art. 13 şi  art. 14 din O.G. nr. 
41/2003. 
 S-a constatat, din înscrisurile cauzei, că pârâta a obţinut schimbarea pe cale administrativă a 
numelui din B. în B., B. fiind numele dobândit prin căsătoria cu reclamantul, nume pe care l-a purtat 
până la desfacerea căsătoriei prin sentinţa civilă nr. 271/08.01.2010 a Judecătoriei Constanţa.  
  Din cuprinsul sentinţei civile nr. 271/08.01.2010 a Judecătoriei Constanţa rezultă că pârâta 
din cauză, reclamantă în cererea de desfacere a căsătoriei, solicitase păstrarea numelui dobândit prin 
căsătorie, cerere respinsă însă de către instanţa de judecată care a reţinut că nu au fost identificate 
motive temeinice de păstrare a numelui şi că nu constituie un astfel de motiv temeinic necesitatea 
identităţii numelui de familie al copilului cu cel al mamei, întrucât regula revenirii la numele 
anterior implică în mod necesar şi această lipsă de identitate, inconvenientul fiind asumat de 
legiuitor în momentul stabilirii acestei reguli.  

Prin dispoziţia contestată s-a încuviinţat schimbarea pe cale administrativă a numelui pârâtei 
din B. în B. în temeiul art.4 alin.2 lit.b din O.G. nr. 41/2003, reţinându-se în referatul nr. 
N53/36.08.2010 al Direcţiei Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Constanţa – Serviciul Stare 
Civilă că „prin schimbarea numelui de familie petenta urmează să poarte în viitor un nume de 
familie cu care este cunoscută în societate, în relaţiile de serviciu” .  

Se constată că, aparent, dispoziţiile art. 4 alin.2 lit.b din O.G. nr. 41/2003 nu se opun ca o 
persoană, care a revenit, urmare a desfacerii căsătoriei, la numele de familie dobândit prin filiaţie, să 
îşi schimbe acest nume pe cale administrativă, din motive profesionale, tocmai în numele pe care l-a 
purtat în timpul căsătoriei.  

Examinând însă dispoziţiile art. 4 din O.G. nr. 41/2003 în ansamblul lor, Tribunalul 
apreciază că acestea se opun, în fapt şi în drept, ca o persoană, care a revenit, urmare a desfacerii 
căsătoriei,  la numele de familie dobândit prin filiaţie, să îşi schimbe acest nume pe cale 
administrativă, din motive profesionale, tocmai în numele pe care l-a purtat în timpul căsătoriei.  

Astfel, art. 4 din O.G. nr. 41/2003 reglementează, în mod amănunţit, cazurile de schimbare a 
numelui pe cale administrativă urmare a unor modificări cu privire la statutul civil sau numele 
persoanei fizice, generate de relaţiile de filiaţie/căsătorie. 

O.G. nr. 41/2003  nu reglementează ca întemeiată cererea de schimbare a numelui în 
cazul când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, din 
motive profesionale.  

Singura situaţie în care O.G. nr. 41/2003  permite schimbarea  numelui în cazul când fostul 
soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie este aceea reglementată de art. 4 
alin.3 lit. e când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a 
avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, impunând însă condiţia 
existenţei consimţământului fostului soţ, dat în formă autentică.  

Omisiunea reglementării schimbării numelui în cazul când fostul soţ doreşte să poarte 
numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, din motive profesionale, nu este întâmplătoare ci este 
determinată tocmai de faptul că situaţia enunţată este reglementată de art. 40 din Codul familiei, 
purtarea  numelui dobândit prin căsătorie, ulterior desfacerii căsătoriei, fiind posibilă numai cu titlu 
de excepţie, în trei  situaţii: prin învoiala părţilor, la desfacerea căsătoriei, conform art. 40 alin.1 din 
Codul familiei; la încuviinţarea instanţei, survenită la desfacerea căsătoriei, pentru motive temeinice, 
conform art. 40 alin.2 din Codul familiei; prin schimbare administrativă a numelui, conform art.4 
alin.3 lit.h din O.G. nr. 41/2003 - când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut 
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în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu 
consimţământul fostului soţ, dat în formă autentică.  

Pârâta din cauză nu se regăseşte în nici una din cele trei situaţii enumerate. Astfel, cererea sa 
de purtare a numelui dobândit în timpul căsătoriei chiar şi după desfacerea căsătoriei, şi motivele 
profesionale invocate în susţinerea acestei cereri, trebuiau valorificate în cursul procedurii 
divorţului, mai cu seamă că acestea existau la data formulării cererii de desfacere a căsătoriei .   

Or, asupra cererii de păstrare a numelui dobândit prin căsătorie, judecătorul care a dispus 
desfacerea căsătoriei părţilor a reţinut că în baza art. 40 C. fam., reclamanta revine la numele 
anterior căsătoriei, acela de B. şi că soluţia se explică întrucât nu au fost identificate motive 
temeinice de păstrare a numelui.  

Astfel, în mod judicios afirmă reclamantul că , odată refuzată de către instanţa de judecată 
păstrarea numelui dobândit prin căsătorie, schimbarea pe cale administrativă a numelui pârâtei 
tocmai în acel nume dobândit prin căsătorie s-a realizat de către autoritatea pârâtă cu încălcarea a 
dispoziţiilor art. 40 Codul familiei, dar şi a puterii de lucru judecat a sentinţei  civile nr. 
271/08.01.2010, care în mod irevocabil a statuat că nu există motive temeinice ca pârâta din cauză 
să continue să poarte numele dobândit prin căsătorie.  

Chiar şi în ipoteza în care s-ar admite că este totuşi admisibil a se încuviinţa schimbarea pe 
cale administrativă a numelui în situaţia în care fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe 
care l-a avut în căsătorie, din motive profesionale, chiar şi în situaţia în care instanţa de judecată a 
dispus revenirea la numele purtat anterior căsătoriei, totuşi o asemenea schimbare nu poate şi nu 
trebuie dispusă de către autoritatea publică decât cu maximă prudenţă şi în condiţii cu totul şi cu 
totul excepţionale, tocmai pentru a nu permite, pe calea mai lesnicioasă a O.G. nr. 41/2003,  
eludarea dispoziţiile art. 40 din Codul familiei.  

Or, în cauză, nu există motivele temeinice pentru ca pârâta să îşi schimbe pe cale 
administrativă numele din B. în B..  

Astfel, potrivit art.4 alin.2 lit. b din O.G. nr. 41/2003, se poate dispune schimbarea pe cale 
administrativă a numelui când persoana în cauză a folosit în mod permanent, în exercitarea 
profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi 
asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume.  

Textul legal impune deci  îndeplinirea cumulativă a două condiţii: persoana în cauză să fi 
folosit în mod permanent, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină; persoana în 
cauză să fie cunoscută în societate sub numele pe care soreşte să îl obţină.  

Totuşi, din ansamblul dispoziţiilor art. 4 din O.G. nr. 41/2003 rezultă că schimbarea numelui 
trebuie să fie şi necesară, fie pentru că numele purtat este indecent, fie pentru ca membrii aceleiaşi 
familii să poarte acelaşi nume de familie, fie pentru ca, în cazul art.4 alin.2 lit. b, numele persoanei 
să corespundă, şi în drept, numelui folosit în exercitarea profesiei de o anumită persoană, nume care 
bucură de o anumită notorietate.  

Cu alte cuvinte, în cazul art.4 alin.2 lit. b, schimbarea numelui transpune în drept notorietatea 
numelui sub care o persoană este cunoscută în societate şi sub care îşi desfăşoară activitatea.  

Dacă prima condiţie, aceea ca pârâta să fi folosit în mod permanent, în exercitarea profesiei, 
numele pe care doreşte să îl obţină, este îndeplinită, nu se poate reţine însă că este îndeplinită şi cea 
de a doua condiţie – să fie cunoscută în societate sub numele pe care l-a obţinut.  

Se observă că textul legal impune ca persoana în cauză să fie cunoscută în societate sub 
numele pe care doreşte să îl obţină, şi nu numai la locul de muncă sau în mediul familial, noţiunea 
de societate având semnificaţia de colectivitate, comunitate, şi depăşind mediul profesional.  

Or, nici înscrisurile depuse de către pârâtă şi nici probele administrate în faţa instanţei de 
judecată nu au relevat că pârâta se bucură de o notorietate  măcar locală, izvorâtă din desfăşurarea 
activităţii profesionale, artistice etc, dobândită sub numele de B.  
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Din contră, probele administrate relevă că, în mediul profesional, pârâta se bucură de o 
notorietate mai degrabă legată de numele B., derivată din faptul că tatăl pârâtei exercita o funcţie de 
conducere în cadrul instituţiei la care pârâta lucrează, în epoca de început a activităţii acesteia.  

De asemenea, nu s-a reţinut că folosirea numelui B. este necesară pârâtei în exercitarea 
profesiei. Nici unul din martorii audiaţi în cauză nu au relevat imposibilitatea pârâtei de a-şi 
desfăşura activitatea sub numele B., imposibilitatea de a o contacta pe aceasta sau  producerea unor 
disfuncţionalităţi în bunul mers al instituţiei la care pârâta lucrează.  

Împrejurarea că în diferite înscrisuri (legitimaţii, autorizaţii, certificate de absolvire, carnet de 
muncă etc.) pârâta apare înscrisă sub numele B. nu poate constitui, prin sine însăşi, motiv temeinic 
pentru schimbarea numelui în B., iar revenirea pârâtei la numele B.  nu anulează sau nu schimbă în 
nici un fel competenţele sau meritele recunoscute pârâtei prin aceste înscrisuri.  

Dacă utilizarea numelui dobândit prin căsătorie pentru o perioadă lungă de timp şi 
disconfortul creat de necesitatea preschimbării unor documente oficiale ar fi constituit motive 
temeinice pentru ca fostul soţ să poarte numele dobândit prin căsătorie, această situaţie ar fi fost 
reglementată ca atare, fie în Codul familiei, fie în O.G. nr. 41/2003.  

Reţinând şi că dreptul reclamantului de a nega pârâtei purtarea aceluiaşi nume, după 
desfacerea căsătoriei, este reglementat implicit prin disp. art. 40 Codul familiei,  nu pot fi reţinute 
apărările pârâtei în sensul inexistenţei unei vătămări a unui drept sau interes legitim.  

 Împotriva acestei hotărâri au formulat recurs pârâţii. 
Recursul declarat de Consiliul Judeţean Constanţa şi Preşedintele Consiliului Judeţean 

Constanţa. 
Se arată prin motivele de recurs că dispoziţia nr. 1030/09.09.2011  este emisă cu respectarea 

legii, respectiv art. 4 alin. 2 lit. b) din OG 41/2003. Din probele administrate în cauză  rezultă 
îndeplinirea condiţiilor acestui text de lege. 

Consiliul Judeţean Constanţa completează motivele de recurs arătând următoarele: 
Hotărârea pronunţata de instanţa de fond este neîntemeiată, fiind dată cu încălcarea sau 

aplicarea greşită a legii, în raport de dispoziţiile art. 304 punctul 9 din Codul de procedură civilă. 
Instanţa de fond în mod eronat a apreciat că OG nr. 41/2003 nu reglementează ca întemeiata 

cererea de schimbare a numelui in cazul când fostul soţ doreşte sa poarte numele de familie pe care 
l-a avut in căsătorie, din motive profesionale. 

Dimpotrivă, dispoziţiile art. 4 alineat 2 litera b din Ordonanţa nr. 41/2003 este una extinsă, 
legiuitorul nefiind ţinut de calificarea subiecţilor activi ai unei cereri de schimbare pe cale 
administrativa a numelui. 

Apreciază că instanţa de judecata, interpretând dispoziţia legala mai sus menţionata in mod 
restrictiv, a încălcat un principiu de interpretare a normei legale, potrivit cu care unde legea nu 
distinge, nici interpretul nu trebuie sa o faca "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus." 

Din probele administrate in fata instanţei de judecata rezulta acelaşi lucru, respectiv 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 4 alin. 2 lit. b din OG 41/2003. 

Recurentul apreciază, sub un prim aspect, că se impune constatarea legitimităţii active a 
pârâtei de a promova o cerere de schimbare pe cale administrativă a numelui, aceasta nefiind ţinută 
să facă dovada unei calităţi sau a unui statut personal, ci doar îndeplinirea condiţiilor legale. 

Sub un al doilea aspect, instanţa retine ca autoritatea publica nu poate dispune schimbarea pe 
cale administrativa a numelui decât cu maxima prudenta, tocmai pentru a nu permite, pe calea mai 
lesnicioasa a OG nr. 41/2003, eludarea dispoziţiilor art. 40 din Codul Familiei. 

Apreciază că din probele administrate in fata instanţei de fond parata a făcut dovada faptului 
ca îndeplineşte cele doua condiţii prevăzute de lege, respectiv, că şi-a exercitat profesia sub numele 
de B. şi că este cunoscută în societate, atât la locul de muncă, cât şi colectivitate, sub numele pe care 
aceasta l-a deţinut, urmând ca această situaţie de fapt sa fie reglementata juridic. 

Recursul declarat de B.D.E. 
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Critica soluţiei din perspectiva art. 304 pct. 9 in ref. la art. 3041 din C.pr.civ.: 
Consideră că interpretând eronat dispoziţiile art. 4 din OG nr. 41/2003 instanţa de fond a 

reţinut greşit că textul de lege menţionat nu ar permite unei persoane care, urmare desfacerii 
căsătoriei, a revenit la numele de familie dobândit prin filiaţie, să îşi schimbe acest nume, pe cale 
administrativă, din motive profesionale, tocmai în numele pe care l-a purtat in timpul căsătoriei. În 
acest sens au fost omise prevederile art. 4 alin. 2 lit. b) din OG nr. 41/2003. 

În motivarea cererii a arătat ca schimbarea numelui de familie se impune prin prisma faptului 
ca este cunoscuta atât în societate, cat mai ales in relaţiile profesionale, sub numele de "B.", 
schimbarea acestuia fiind de natura a-i afecta activitatea pe care o desfăşoară în condiţiile în care 
toate titlurile si certificatele profesionale dobândite de-a lungul carierei au fost emise pe acest nume 
şi sub care i-au fost recunoscute competentele si realizările profesionale. 

Argumentele expuse in cuprinsul cererii de schimbare a numelui de familie au fost dovedite  
prin înscrisuri  si prin martori. 

Temeiul de drept al cererii formulate, singurul la care autoritatea competentă în materie s-a 
raportat în analiza solicitării prin raportare la dovezile aduse în susţinerea acesteia, l-a reprezentat 
art. 4 al. 2 lit. b din OG nr. 41/2003, text care nu interzice ca, prin procedura administrativa sa fie 
schimbat numele în unul purtat  într-o căsătorie anterioara şi nici nu condiţionează admiterea unei 
asemenea solicitări de acordul fostului soţ. 

Câtă vreme sunt întrunite condiţiile exclusiv si limitativ prevăzute de lege, consideră ca 
dispoziţia art.4 al. 2 lit. b din OG nr. 41/2003 este aplicabilă si în situaţia persoanei divorţate care, 
urmare desfacerii căsătoriei, şi-a reluat numele de familie purtat anterior încheierii căsătoriei şi care 
doreşte, schimbarea, pe cale administrativă, a acestuia, cum este cazul în speţă. 

Sub un alt aspect, nu se poate retine împrejurarea ca, prin încuviinţarea cererii de schimbare 
a numelui de familie pe cale administrativă, s-ar aduce atingere puterii de lucru judecat a sentinţei 
civile nr. 271/08.01.2010 pronunţată de Judecătoria Constanta în dosarul 17316/212/2009 prin care a 
fost soluţionată cererea accesorie privitoare la numele de familie ce urma a fi purtat ulterior 
desfacerii căsătoriei acestora. 

În cadrul procesului de divorţ, în susţinerea cererii accesorii privitoare la încuviinţarea 
păstrării numelui de familie dobândit la încheierea căsătoriei, a  invocat exclusiv interesul copilului 
minor de a purta aceiaşi nume de familie cu al mamei sale. 

În mod greşit, instanţa de fond a reţinut ca, in speţa, nu ar fi întrunite cumulativ condiţiile 
cerute de art. 4 al. 2 lit. b din OG nr. 41/2003 pentru a interveni schimbarea, pe cale administrativa, 
a numelui de familie  din "B." in "B.". 

Pentru a se dispune schimbarea numelui de familie pe cale administrativa in temeiul art. 4 al, 
2 lit. b din OG nr. 41/2003, trebuie sa fie îndeplinite cumulativ doua condiţii, respectiv folosirea, de 
către persoana interesata, a numelui pe care doreşte să-l obţină, in exercitarea profesiei, precum si 
dovedirea faptului ca este cunoscuta in societate cu acel nume. 

Cu toate ca instanţa de fond apreciază ca fiind îndeplinita prima dintre condiţiile anterior 
menţionate, in sensul că a folosit permanent si continuu, in exercitarea profesiei, numele de "B.", 
aceasta reţine insă că, in speţă, nu ar fi îndeplinită cea de-a doua condiţie. 

In acest sens arată că, in doctrină, s-a apreciat ca fiind îndeplinită condiţia referitoare la 
recunoaşterea persoanei in societate sub numele pe care aceasta doreşte să îl obţină in contextul in 
care aceasta a folosit in mod îndelungat si continuu acest nume, astfel ca persoana in cauza ar putea, 
in mod rezonabil, sa se facă cunoscuta in societate sub acest nume. 

Or, in speţă, împrejurarea că a folosit numele de "B." continuu, de peste 5 ani, este, fară doar 
si poate, de natură a atesta ca s-a făcut cunoscută in societate sub acest nume. 

În mod greşit, instanţa de fond a înlăturat apărările cu privire la inexistenţa unei vătămări a 
unui drept sau interes legitim al reclamantului prin dobândirea, pe cale administrativa, a numelui 
"B.". 
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Raportat la dispoziţiile art.1 alin.1, art. 8 al.1 şi art. 21 din Legea 554/2004 se observa ca 
temeinicia acţiunii in contencios administrativ este condiţionata, in primul rând, de dovedirea 
vătămării unui drept sau a unui interes legitim al reclamantului. 

Astfel, pentru a se putea aprecia ca îndeplinită condiţia de exercitare a acţiunii in contencios 
administrativ prevăzuta de dispoziţiile legale anterior menţionate, este necesar ca dreptul lezat să fie 
rezultatul unei acţiuni care împiedică exercitarea acestuia in condiţiile legii sau consecinţa 
neîndeplinirii unei obligaţii legale corelative a dreptului ocrotit in persoana reclamantului. 
 In speţă, reclamantul nu a înţeles a afirma vătămarea vreunui drept subiectiv sau a unui 
interes legitim la momentul investirii instanţei si nici nu a făcut dovada acestei vătămări pe parcursul 
soluţionării cauzei. 
 Ceea ce a înţeles a invoca reclamantul reprezintă un interes personal, câtă vreme singurul 
aspect menţionat in motivarea demersului sau judiciar a vizat exclusiv nemulţumirea acestuia fata de 
purtarea de către recurentă, ulterior desfacerii căsătoriei pârtilor, a numelui „B.", nume de familie 
similar celui purtat de reclamant, fără insă a se arăta, in mod concret, care ar fi dreptul sau interesul 
legitim vătămat prin schimbarea numelui pe cale administrativă. 

Mai mult, este de subliniat faptul că „B." este un nume comun, des întâlnit, fără rezonante 
deosebite. 

In condiţiile in care dobândirea de către recurentă a numelui „B." s-a realizat cu respectarea 
dispoziţiilor legale incidente,  nu se poate retine vreo încălcare a dreptului la nume al reclamantului. 

Intimatul reclamant B. L.M. a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia nulităţii 
recursului declarat de pârâţii Consiliul Judeţean Constanţa şi Preşedintele Consiliului Judeţean 
Constanţa, iar pe fond a solicită respingerea recursurilor ca nefondate. 

Excepţia nulităţii recursului formulat de către Consiliul Judeţean Constanţa şi de către 
Preşedintele Consiliului Judeţean a fost analizată cu prioritate potrivit art. 137 alin. 1 C.pr.civ. şi 
respinsă pentru următoarele considerente: 

Nulitatea recursului este formulată din perspectiva nemotivării acestuia în termenul legal, 
intimatul apreciind în principal că termenul pentru depunerea motivelor se socoteşte de la 
formularea recursului şi nu de la comunicarea soluţiei către recurenţi. 

Soluţia instanţei de fond a fost comunicată recurenţilor la data de 11.01.2013. 
Recursul a fost formulat anterior comunicării, respectiv la data de 06.12.2012. 
Numai recurentul Consiliul Judeţean Constanţa formulează completări la motivele de recurs 

după comunicarea hotărârii, respectiv la data de 24.01.2013, în termenul de 15 zile de la 
comunicare. 

Se constată în principal că recursul depus la data de 06.12.2012 de către Preşedintele 
Consiliului Judeţean şi Consiliul Judeţean  Constanţa este motivat, recurenţii apreciind că  sunt 
aplicabile prevederile art. 4 alin. 2 lit. b) din OG 41/2003 şi că prima instanţă nu a apreciat corect 
probele administrate în cauză (hotărârea nu este supusă apelului, caz în care, potrivit art. 3041 
C.pr.civ., instanţa trebuie să analizeze toate aspectele invocate). 

Recurentul Consiliul Judeţean Constanţa a completat motivele de recurs la data de  
24.01.2013, în termen de 15 zile de la comunicarea soluţiei instanţei de fond (11.01.2013), caz în 
care instanţa nu poate înlătura aceste completări faţă de prevederile art. 303 alin. 2 C.pr.civ (text 
aplicabil faţă de data formulării acţiunii). Chiar dacă recursul a fost formulat anterior comunicării 
soluţiei instanţei de fond, fiind considerat comunicat la data formulării, termenul pentru depunerea 
motivelor de recurs se socoteşte întotdeauna de la comunicarea hotărârii potrivit codului de 
procedură civilă întrucât numai de la acea dată partea a luat cunoştinţă în mod legal de argumentele 
avute în vedere de către instanţă la pronunţarea hotărârii. 

Curtea a respins recursurile ca nefondate pentru următoarele considerente: 



299 
 

Criticile aduse de către cele trei părţi prin motivele de recurs vor fi analizate împreună, 
acestea arătând în principal că în speţă s-a dovedit întrunirea cerinţelor art. 4 al. 2 lit. b din OG nr. 
41/2003 pentru admiterea cererii de preschimbare nume. 

Suplimentar, recurenta B.D.E. invocă lipsa unei vătămări sau a unui interes legitim  al 
reclamantului intimat. 

În privinţa acestuia aspect, prin decizia nr. 893/25.04.2012 Curtea de Apel a stabilit 
irevocabil că reclamantul poate formula acţiunea în temeiul art. 21 din OG 41/2003, text care face 
trimitere la prevederile legii nr. 554/2004. 

Legea nr. 554/2004 defineşte la art. 2 alin. 1 lit. o şi p dreptul vătămat ca fiind  “orice drept 
prevăzut de Constituţie, de lege sau de alt act normativ, căruia i se aduce o atingere printr-un act 
administrativ” şi interesul legitim privat ca fiind “posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în 
considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat”. 

Desigur, în temeiul OG 41/2003 o persoană poate solicita schimbarea numelui său pe cale 
administrativă în orice alt nume, însă în cazul de faţă solicitarea nu s-a făcut pentru orice nume ci 
chiar pentru numele purtat anterior căsătoriei, nume  cu privire la care fostul soţ şi-a exprimat expres 
dorinţa să nu fie purtat de fosta sa soţie. Prin hotărârea de divorţ nr. 271/08.01.2010 s-a dispus ca 
recurenta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de B., nefiind identificate motive 
temeinice pentru păstrarea numelui din căsătorie în condiţiile în care intimatul reclamant nu a fost de 
acord ca fosta sa soţie să păstreze numele dobândit prin căsătorie. 

Astfel, nu se poate aprecia că nu există un interes legitim şi o vătămare în persoana 
reclamantului intimat, acesta fiind posesorul numelui de familie pe care reclamanta nu l-a ales 
întâmplător (în virtutea faptului că este un nume comun) ci pentru că era numele dobândit prin 
căsătorie, în condiţiile în care reclamantul intimat nu a fost de acord ca acesta să fie purtat în 
continuare de către recurentă. 

Cu privire la întrunirea în cauză a cerinţelor art. 4 alin. 2 lit. b) din OG 41/2003: 
Potrivit art. 4 alin. 1 şi 2 lit. b) din OG 41/2003: 
Cetăţenii români pot obţine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a 

numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, în condiţiile prezentei 
ordonanţe. 

Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: 
b) când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl 

obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate 
sub acest nume. 

Din interpretarea acestui text de lege rezultă că o persoană poate solicita schimbarea numelui 
său în orice alt nume, cu condiţia ca numele să fi fost folosit în exercitarea profesiei şi să fie 
cunoscută în societate sub acest nume. 

Legea nu a avut în vedere situaţia în care se solicită schimbarea numelui de familie în 
numele purtat anterior căsătoriei, fără însă să excludă această posibilitate. 

Într-o astfel de situaţie însă, textul mai sus citat nu poate fi interpretat decât în legătură cu 
prevederile codului familiei referitoare la nume. 

În speţă, aşa cum am arătat, prin hotărârea de divorţ nr. 271/08.01.2010 s-a dispus în temeiul 
art. 40 C.fam. şi în lipsa acordului reclamantului intimat, ca recurenta să revină la numele purtat 
anterior căsătoriei, acela de B., nefiind identificate motive temeinice pentru păstrarea numelui din 
căsătorie. La aprecierea “motivelor temeinice” s-a avut în vedere că identitatea numelui cu cel de 
familie al copilului nu constituie un astfel de motiv temeinic. 

Deşi putea invoca cu ocazia judecării divorţului şi alte motive temeinice, cum ar fi faptul că 
este cunoscută în societate cu numele dobândit prin căsătorie şi că l-a folosit în exercitarea profesiei, 
recurenta B.D.E. nu a făcut-o, deşi toate aceste motive existau la data formulării acţiunii. 
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În consecinţă, recurenta B.D.E. poate invoca art. 4 alin. 2 lit. b) din OG 41/2003 numai dacă 
folosirea numelui B. a continuat şi după data divorţului şi hotărârii instanţei ca aceasta să revină la 
numele purtat anterior căsătoriei şi dacă după această dată a devenit cunoscută în societate sub 
numele de B., pentru că la astfel de situaţii se referă textul citat (respectiv, deşi în acte recurenta 
figura cu numele B., în exercitarea profesiei a continuat să folosească numele B. şi sub acest nume a 
devenit cunoscută în societate după data divorţului). 

În speţă nu se invocă probe care dovedesc cele arătate, recurenta făcând referite la perioada 
anterioară divorţului când timp de 5 ani a purtat numele B.. 

În aprofundarea acestui argument utilizat pentru respingerea cererii instanţa arată că, deşi art. 
4 alin. 2 lit. b) nu exclude posibilitatea ca cererea să aibă în vedere chiar un nume purtat în timpul 
unei căsătorii încheiate şi care s-a finalizat cu dispoziţia de a se reveni la numele purtat anterior 
căsătoriei, art. 4 alin. 2 lit. e) prevede că este întemeiată cererea de schimbare a numelui  “când 
fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume 
comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului soţ, dat în formă 
autentică”. 

Din interpretarea acestui text rezultă că numele de familie poate fi schimbat în chiar numele 
purtat în timpul căsătoriei doar în cazul în care părintele petent doreşte să aibă acelaşi nume cu 
copiii săi, încredinţaţi spre creştere şi educare, dar numai în cazul în care există consimţământul 
fostului soţ dat în formă autentică. 

Legea stabileşte o condiţie restrictivă, respectiv existenţa unui consimţământ al fostului soţ 
dat în formă autentică, în condiţiile în care există deja o hotărâre judecătorească prin care s-a dispus 
revenirea la numele purtat anterior căsătoriei, prilej cu care cel care solicită schimbarea numelui 
putea să-şi exprime intenţia de a purta acelaşi nume cu copiii săi. 

Revenind la textul în care recurenta consideră că se încadrează, acesta reglementează o 
situaţie generală, în care o persoană devine cunoscută cu un nume şi utilizează acel nume şi în 
relaţiile profesionale. Legiuitorul nu a simţit nevoia să adauge că, în cazul în care se solicită 
schimbarea numelui  în numele purtat anterior căsătoriei, să existe consimţământul  fostului soţ, 
pentru că nu a avut în vedere această situaţie (cea în care o persoană devine cunoscută cu un nume 
purtat în timpul căsătoriei), această situaţie fiind reglementată în codul familiei. Astfel, o persoană 
poate să solicite păstrarea numelui dobândit în timpul căsătoriei – solicitând acest lucru instanţei 
care judecă divorţul – chiar şi fără acordul fostului soţ, în situaţia în care a devenit cunoscută în 
societate cu acel nume şi la utilizat în relaţiile profesionale. 

În fine, interpretând cele două texte, respectiv art. 4 alin. 2 lit. b) şi art. 4 alin. 2 lit. e), 
rezultă că în faţa instanţei care judecă divorţul se pot invoca orice motive temeinice pentru 
păstrarea numelui dobândit prin căsătorie potrivit  codului familiei, însă dacă instanţa, analizându-
le, dispune revenirea la numele purtat anterior căsătoriei, acesta poate fi schimbat pe cale 
administrativă în numele purtat în timpul căsătoriei numai în condiţiile art. 4 alin. 2 lit. e, nu şi în 
condiţiile art. 4 alin. 2 lit. b) din OG 41/2003. 

Atâta timp cât a omis să invoce în timpul procesului de divorţ că doreşte păstrarea numelui 
pentru că a devenit cunoscută în societate sub acel nume, nu mai poate invoca acest aspect în 
temeiul art. 4 alin. 2 lit. b). 

Aşa cum am arătat deja, cum textul nu impune o restricţie în alegerea numelui în care să se 
facă schimbarea, textul art. 4 alin.2 lit. b poate fi utilizat în situaţiile cum este cea de faţă (când se 
solicită schimbarea numelui în numele purtat anterior căsătoriei) numai dacă condiţiile sunt 
îndeplinite în perioada dintre data desfacerii căsătoriei şi data formulării cererii de schimbare a 
numelui. 

Recurenta nu a făcut o astfel de dovadă, toate argumentele sale făcând referire la cei cinci ani 
de căsătorie până la desfacere prin divorţ când a revenit la numele său purtat anterior căsătoriei. 
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Un alt argument – pe care şi-a sprijinit hotărârea instanţa de fond – (însă mai puţin 
important, având în vedere argumentele de mai sus) este acela că recurenta nu a făcut dovada că a 
devenit cunoscută în societate sub numele de “B”. Această dovadă a fost analizată de către instanţa 
de fond prin raportare la cei cinci ani de căsătorie, deşi, aşa cum am arătat, dovada trebuia făcută 
pentru perioada ulterioară încheierii căsătoriei. 

Cu toate acestea, prima instanţă a reţinut corect că nu s-a făcut dovada faptului că recurenta a 
devenit cunoscută sub numele de “B.” în societate (argument valabil şi pentru perioada anterioară 
căsătoriei cât şi pentru cea ulterioară căsătoriei).  

Textul nu face referire doar la situaţia în care persoanele cu care recurenta se  află în diverse 
raporturi au luat cunoştinţă că aceasta s-a căsătorit şi şi-a schimbat numele, numind-o “B” în loc de 
“B” (având în vedere şi asemănarea dintre cele două nume, este posibil ca o perioada îndelungată 
chiar şi persoanele apropiate să nu facă diferenţa) sau la situaţia emiterii unor diplome sub numele 
de “B”, ci la situaţia în care recurenta a căpătat notorietate sub numele de “B”, o recunoaştere 
ştiinţifică etc. 

Pentru aceste considerente se apreciază că dispoziţia nr. 1030/09.09.2011 a fost emisă fără 
respectarea prevederilor legale, caz în care în mod corect a fost anulată.  
 

15. Revizuire. Înmatriculare autoturism fără plata taxei pentru emisiile poluante. 
 

Art.322 pct.5 Cod procedură civilă 
OUG nr. 50/2008 

Art.21 alin.2 din Legea nr. 554/2004 
Legea nr. 299/2011 

 
Potrivit art.322 pct.5 din Codul de procedură civilă, „revizuirea unei hotărâri prin care s-a evocat 

fondul de către instanţa de recurs poate avea loc atunci „când după darea hotărârii, s-au descoperit 
înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai 
presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a 
întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere”. 

Deşi se invocă drept temei al cererii de revizuire dispoziţiile art.322 pct.5 din Codul de procedură 
civilă, în realitate temeiurile de fapt vizează nesocotirea normelor comunitare de către instanţa de recurs 
care ar fi trebuit să cerceteze dacă taxa de poluare instituită de OUG nr. 50/2008 pentru autoturismele de 
ocazie din achiziţii intracomunitare este contrară dreptului comunitar, care are prioritate faţă de dreptul 
naţional potrivit art.148 alin.2 din Constituţia României. 

Un astfel de temei de revizuire, adăugat la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, există în 
art.21 alin.2 din Legea nr. 554/2004 însă, raportat la momentul introducerii cererii de revizuire – 10.01.2013 
–, se constată că aceste dispoziţii nu mai erau în vigoare, fiind abrogate prin Legea nr. 299/2011. 

De altfel, chiar depăşind acest moment şi luând în considerare decizia Curţii Constituţionale 
nr.1.039, publicată în M.Of. nr.61/29.01.2013, se constată că prin decizia a cărei revizuire se solicită, 
instanţa de recurs a respins acţiunea reclamantului nicidecum cu ignorarea dreptului comunitar, ci pe baza 
probatoriului administrat a reţinut că reclamantul nu este îndreptăţit a beneficia de înmatricularea 
autoturismului fără plata taxei pe emisiile poluante întrucât nu posedă niciun act din care să rezulte 
înmatricularea în spaţiul U.E., aceasta în condiţiile în care organele abilitate au constatat că toate actele 
deţinute sunt false. 

 
Decizia civilă nr. 676/CA/24.04.2013 

                           Dosar nr. 30/36/2013 
 
 1. Prin cererea înregistrată sub nr. 30/36/10.01.2013 la Curtea de Apel Constanţa, M.C.R. în 
contradictoriu cu pârâta Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa – Serviciul Public Comunitar 
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R.P.C.I.V. Constanţa, a solicitat revizuirea deciziei civile nr. 2255/CA/15.10.2012 pronunţată de 
Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 3561/118/2012. 

În motivarea cererii a arătat că instanţa de recurs a admis recursul declarat de pârâtă, 
apreciind că reclamantul nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a putea beneficia de înmatricularea 
fără plata taxei pentru emisiile poluante ale autoturismului, întrucât nu posedă niciun act din care să 
rezulte înmatricularea în spaţiul UE în condiţiile în care organele abilitate au constatat că toate actele 
deţinute sunt false. 

Solicită să se observe că dacă ar fi avut posibilitatea achitării taxei pentru emisiile poluante, 
autovehiculul ar fi fost legal înmatriculat fără ca organele abilitate să desconsidere actele de 
provenienţă a autovehiculului care sunt perfect legale. Refuzul pârâtei vizează dosar lipsa dovezii 
achitării taxei pentru emisiile poluante. 

Ori instanţa de recurs, în aceleaşi condiţii ca şi instanţa de fond ar fi trebuit să procedeze la 
obligarea pârâtei la înmatricularea fără plata taxei. 

Arată că litigiul are va obiect obligaţia “de a face”  iar nu “de a nu face” sau de constatare ca 
fiind false documentele de provenienţă a autovehiculului.  

Solicită să se observe că a dat dovadă de bună-credinţă, întrucât convingerea eronată a 
dobânditorului că transmiţătorul este proprietar veritabil al bunului s-a consumat încă de la 
momentul încheierii actului de vânzare-cumpărare. 

În opinia sa, instanţa de recurs ar fi trebuit să cerceteze dacă taxa de poluare instituită de 
OUG nr. 50/2008 pentru autoturismele de ocazie din achiziţii intracomunitare este contrară dreptului 
comunitar, decizia Curţii de Justiţie fiind obligatorie pentru instanţa din România care a adresat 
întrebarea preliminară şi în egală măsură pentru toate instanţele naţionale care sunt sesizate cu o 
problemă similară. 

Dispoziţiile din dreptul comunitar au prioritate faţă de dreptul naţional, potrivit art. 148 
alin.2 din Constituţia României, care statuează că prevederile tratatelor constituţionale ale UE au 
prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, iar alin.4 al aceluiaşi articol prevede că între 
alte instituţii, autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate 
din alin.2  prin Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la 
UE, statul nostru asumându-şi obligaţia de a respecta dispoziţiile din tratatele originare ale 
Comunităţii Europene dinainte de aderare. 

Pentru toate considerentele, solicită să se observe că cererea de revizuire este perfect 
admisibilă şi trebuie admisă ca atare, în sensul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale din care 
să reiasă obligarea pârâtei la înmatricularea fără plata taxei  a autovehiculului precizat în petitul 
acţiunii. 

Intimata legal citată nu a depus la dosar întâmpinare şi nu a formulat apărări în cauză. 
 
2. Prin Decizia civilă nr. 2255/15.10.2012, Curtea de Apel Constanţa a admis recursul 

declarat de pârâta INSTITUŢIA PREFECTULUI CONSTANŢA - SERVICIUL PUBLIC 
COMUNITAR R.P.C.I.V., a modificat în tot Sentinţa civilă nr. 1640/10.05.2012 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa, în sensul că a respins acţiunea ca nefondată. 
 Pentru a pronunţa această decizie, instanţa de recurs a reţinut că reclamantul s-a adresat cu o 
cerere prin care a solicitat obligarea pârâtului Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa - Serviciul 
Public Comunitar R.P.C.I.V. Constanţa la înmatricularea autoturismului „Land Rover” fără  plata 
taxei de poluare prevăzută de Legea nr. 9/2012. 

Autoturismul a fost fabricat in anul 2008 şi înmatriculat pentru prima dată în Franţa la data 
de 01.01.2008. Ulterior, la data de 01.08.2010 a fost cumpărat de reclamantul-intimat. 

În urma verificărilor s-a constatat că autoturismul în cauză, marca „Land Rover”, cu serie 
şasiu …, figurează urmărit ca furat la data de 04.11.2008 în Franţa. 
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Prin rezoluţia nr. 6537/P/2011 din 12.05.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Constanţa, autoturismul a fost restituit reclamantului şi s-a dispus înmatricularea în circulaţie a 
acestuia până la finalizarea cercetărilor, cu menţiunea „autovehicul declarat furat din Franţa”. In 
cauză se efectuează cercetări penale pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. 

In aceste condiţii, instanţa de recurs a reţinut că reclamantul nu îndeplineşte condiţiile legale 
pentru a putea beneficia de înmatriculare fără plata taxei pentru emisiile poluante ale autoturismului, 
întrucât nu posedă nici un act din care să rezulte înmatricularea în spaţiul U.E. în condiţiile în care 
organele abilitate au constatat că toate actele deţinute sunt false, considerente pentru care a admis 
recursul, a modificat în tot hotărârea în sensul că a respins acţiunea ca nefondată. 

3. Examinând cererea în raport de temeiul de drept invocat de reclamant, Curtea constată 
că este nefondată, urmând a fi respinsă pentru următoarele considerente: 

Curtea constată că - dat fiind caracterul de cale extraordinară de atac, de retractare, sunt 
prevăzute în mod limitativ în art.322 din Codul de procedură civilă cazurile în care o hotărâre a 
instanţei de recurs, prin care s-a evocat fondul, poate face obiectul revizuirii. 

În speţă, temeiul de drept invocat de revizuient este art.322 pct.5 din Codul de procedură 
civilă  potrivit căruia  „revizuirea unei hotărâri prin care s-a evocat fondul de către instanţa de recurs 
poate avea loc atunci „când după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de 
partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa 
părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat 
hotărârea a cărei revizuire se cere”. 
         Acest motiv de revizuire se întemeiază pe împrejurări care au alterat procesul de stabilire a 
adevărului de către instanţa de judecată. 
         Prima ipoteză vizează descoperirea unor înscrisuri doveditoare după pronunţarea hotărârii, 
înscrisuri care însă trebuie să îndeplinească cumulativ anumite condiţii, respectiv: 

- înscrisurile să fi existat la data judecăţii şi să fi apărut după pronunţarea hotărârii; 
- imposibilitatea prezentării înscrisurilor în instanţa care a pronunţat hotărârea atacată 

fie datorită faptului că acestea au fost deţinute de partea potrivnică, fie datorită unei 
împrejurări mai presus de voinţa părţii;  

- înscrisurile să aibă un caracter determinant, adică să fi fost apt de a conduce la o altă 
soluţie decât cea pronunţată; 

În speţă, revizuientul deşi invocă acest temei de drept, nu arată care erau înscrisurile 
descoperite după pronunţarea hotărârii ce face obiectul prezentului litigiu, înscrisuri care nu au putut 
fi prezentate instanţei dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa. Înscrisurile anexate de revizuent 
prezentei cereri se regăsesc şi în dosarul de fond şi nu pot fi considerate drept înscrisuri noi, 
descoperite ulterior pronunţării Deciziei civile nr.2255/15.10.2012 a Curţii de Apel Constanţa.                     

Curtea constată că, deşi invocă drept temei al cererii de revizuire dispoziţiile art.322 pct.5 din 
Codul de procedură civilă, în realitate temeiurile de fapt vizează nesocotirea normelor comunitare de 
către instanţa de recurs care ar fi trebuit să cerceteze dacă taxa de poluare instituită de OUG nr. 
50/2008 pentru autoturismele de ocazie din achiziţii intracomunitare este contrară dreptului 
comunitar, care are prioritate faţă de dreptul naţional potrivit art.148 alin.2 din Constituţia 
României. 

Un astfel de temei de revizuire, adăugat la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, 
există în art.21 alin.2 din Legea nr. 554/2004 însă, raportat la momentul introducerii cererii de 
revizuire – 10.01.2013 –, Curtea constată că aceste dispoziţii nu mai erau în vigoare, fiind abrogate 
prin Legea nr. 299/2011. 

De altfel, chiar depăşind acest moment şi luând în considerare decizia Curţii Constituţionale 
nr.1.039, publicată în M.Of. nr.61/29.01.2013, Curtea constată că prin decizia a cărei revizuire se 
solicită, instanţa de recurs a respins acţiunea reclamantului nicidecum cu ignorarea dreptului 
comunitar, ci pe baza probatoriului administrat a reţinut că reclamantul nu este îndreptăţit a 
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beneficia de înmatricularea autoturismului fără plata taxei pe emisiile poluante întrucât nu posedă 
niciun act din care să rezulte înmatricularea în spaţiul U.E., aceasta în condiţiile în care organele 
abilitate au constatat că toate actele deţinute sunt false. 

Se poate observa cu uşurinţă din rezoluţia nr.6537/P/2011 că autoturismul a fost restituit 
reclamantului, însă înmatricularea se va dispune provizoriu, până la finalizarea cercetărilor, cu 
menţiunea „autovehicul declarat furat din Franţa”. 

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus, Curtea reţine că motivele invocate prin 
cererea de revizuire sunt nefondate, sens în care cererea va fi respinsă ca atare.  

 

16. Suspendare executare decizie emisă de Curtea de Conturi. Acordare drepturi 
speciale salariaţilor Consiliului local. Excepţia necompetenţei materiale a curţii de apel. 
 

Art.3 pct.1 Cod procedură civilă 
Art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004 

Art.8 din Legea nr.130/1996 
Deciziile Curţii Constituţionale nr.818, nr.819 şi nr.820/2008 şi nr.838/2009 

 
Conform dispoziţiilor art.3 pct.1 Cod pr. civilă, „Curţile de apel judecă în primă instanţă procesele 

şi cererile în materie de contencios administrativ privind actele autorităţilor şi instituţiilor centrale”, iar 
art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004 stabileşte că: „Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate 
de autorităţile publice locale şi judeţene, (…) se soluţionează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar 
cele privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale, (…) se soluţionează în 
fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu 
se prevede altfel.” 
 Potrivit art.157 din Codul Muncii: „Sistemul de salarizare a personalului din cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetele locale se stabileşte prin 
lege, cu consultarea organizaţiilor salariale reprezentative”. 

În acelaşi sens, legiuitorul a statuat în conţinutul dispoziţiilor art.1 alin.1 din Legea nr.130/1996 
republicată, referitoare la contractele colective de muncă, ce se pot încheia pentru salariaţii instituţiilor 
bugetare, 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, salarizare, 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 această lege. 

Cu toate acestea, este atributul legiuitorului să stabilească, atât categoria de drepturi salariale, 
partea fixă şi partea variabilă a salariului, cât şi cuantumul acestuia, aşa explicându-se faptul că 
reglementările care vizează Statutul funcţionarului public sau al personalului contractual – Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, Legea nr.53/2004 privind Codul Muncii, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legea nr.130/1996 privind Contractul colectiv de muncă, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr.330/2009 – prevăd pe de o parte, natura legală a 
drepturilor salariale, iar pe de altă parte, interdicţia ca prin Acorduri/Contracte colective de muncă, să se 
stabilească drepturi de natură salarială, care sunt atributul legiuitorului. 

 
Decizia civilă nr. 696/CA/25.04.2013 

                           Dosar nr. 1364/36/2011* 
 
       I. Prin acţiunea adresată Curţii de Apel Constanţa şi înregistrată sub 
nr.1364/36/06.12.2011, reclamantul PRIMARUL COMUNEI S. - B.V., a chemat în judecată pe 
pârâtele CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI şi CAMERA DE CONTURI CONSTANŢA, 
solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: 

- anularea Deciziei nr.74/26.10.2011 emisă de Camera de Conturi Constanţa şi 
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- suspendarea Deciziei nr.74/ 26.10.2011. 
         Motivând acţiunea, reclamantul învederează în esenţă că, între Sindicatul salariaţilor din 
administraţia publică locală şi PRIMĂRIA COMUNEI S., a fost încheiat contractul/acordul colectiv 
de muncă, înregistrat la DMPS Constanţa sub nr.317/05.03.2008, supus spre aprobare Consiliului 
Local al Comunei S., prin acesta, părţile stabilind acordarea de drepturi speciale pentru refacerea 
capacităţii de muncă, sporuri care contribuiau la asigurarea unei ţinute decente şi a unei imagini 
corespunzătoare în raport cu publicul şi instituţiile cu care colaborează funcţionarii publici şi 
personalul contractual. 
 În atare situaţie, apreciază reclamantul că, reprezentanţii CAMEREI DE CONTURI au dat o 
interpretare greşită art.12 din Legea nr.130/1996, fără a observa sensul real al textului de lege, care 
trimite la negociere şi fără a observa necesitatea respectării principiului potrivit căruia „ceea ce nu 
este interzis de lege, este permis”. 
 Se arată că, în acelaşi sens sunt şi prevederile art.238 alin.3 Codul Muncii, ce se coroborează 
pe deplin cu dispoziţiile din Legea nr.188/1995, care statuează că, la încheierea contractului colectiv 
de muncă, dispoziţiile legale referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal, iar a 
proceda la emiterea unor dispoziţii în vederea imputării sumelor de bani constatate a fi încasate 
nelegal, ar încălca prevederile art.270 alin.1 Codul Muncii. 
 Se menţionează de reclamant că înţelege să conteste Decizia nr.74 din 26.10.2011 şi cu 
referire la pct.4, fila 12 din procesul verbal de constatare, cu privire la lucrarea „Pasarelă 
pietonală”, prin care auditorii externi ai CAMEREI DE CONTURI CONSTANŢA au dat eficienţă 
prevederilor Legii nr.273/2006, constatând că autoritatea locală ar fi achitat nelegal suma de 
372.881,21 lei, reprezentând contravaloare avans acordat SC T.V. SRL, în baza contractului de 
achiziţie nr.1815/16.08.2006, dar şi a facturii nr.102/14.11.2008, pentru care au fost calculate 
foloase necuvenite în sumă de 66.212 lei. 
 Astfel, se arată că prevederile art.9 din Legea nr.273/2006 dă posibilitatea instituţiilor şi/sau 
autorităţilor care au achitat avansuri în modalitatea prevăzută de art.8 din acelaşi act normativ, ca 
aceste sume de bani să fie justificate şi prin bunurile livrate către autoritatea beneficiară a lucrării. 
 În acest sens, la data de 20.10.2011, societatea prestatoare a procedat la livrarea către 
autoritatea locală a materialelor achiziţionate din suma acordată ca şi avans, conform Procesului 
verbal de preluare în custodie nr.2495/20.10.2011, alături de extrasul de materiale existent în 
evidenţele SC T.V. SRL, la data emiterii facturii pentru achitarea avansului. 
 În ce priveşte solicitarea privind suspendarea executării Deciziei nr. 74/26.10.2011 emisă de 
CURTEA DE CONTURI CONSTANŢA, s-au invocat prevederile art.14 din Legea nr.554/2004, 
arătându-se că, exista un „caz bine justificat”, raportat la împrejurarea că, atât acordul colectiv de 
muncă, cât şi Hotărârea Consiliului Local S., nu au fost niciodată contestate, revocate sau anulate.  
        De asemenea, a arătat reclamantul că, în speţa, este întrunită şi cerinţa referitoare la existenţa 
unei „pagube iminente”, raportat la valoarea debitului, destul de mare faţă de veniturile fiecărui 
salariat în parte, considerente pentru care solicită a se dispune suspendarea executării actului 
administrativ fiscal contestat, până la pronunţarea unei soluţii de către instanţa de fond. 
 Din oficiu la termenul de judecată din 11.01.2012, instanţa a pus în discuţia părţilor 
excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel Constanţa, în soluţionarea cauzei, ca primă 
instanţă de contencios administrativ. 
 Prin Note scrise depuse la dosar la data de 13.02.2012, pârâta CURTEA DE CONTURI A 
ROMÂNIEI solicită: 

- respingerea excepţiei necompetenţei materiale, cu motivaţia în esenţă că, de la data 
intrării în vigoare a noului Regulament aprobat prin Hotărârea Plenului nr.130/2010 publicat în M.O 
nr.832/13.12.2010, respectiv de la data de 01.01.2011, competenţa de soluţionare a sesizărilor 
formulate de conducerea entităţilor verificate împotriva încheierilor emise de Comisia de soluţionare 
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a contestaţiilor, aparţine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel în a cărei rază 
teritorială se află sediul reclamantului, conform art.228 din acest act normativ. 

– reţinerea cauzei spre competentă soluţionare, în raport de dispoziţiile pct.227-228 din 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi a 
României, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea 
Plenului nr.130/2010, în vigoare de la 01.01.2011, coroborat cu art.1 alin.(3) - (5) şi art.8 alin.(2) din 
Legea nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, raportat la 
dispoziţiile art.140 din Constituţia României, competenţa materială aparţinând Curţii de Apel 
Constanţa, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal;  

– respingerea cererii de suspendare a executării măsurilor dispuse prin Decizia 
nr.74/26.10.2011 a Camerei de Conturi a Judeţului Constanţa, în principal, ca inadmisibilă, iar în 
subsidiar, ca netemeinică şi nelegală; 

– referitor la capătul de cerere privind anularea încheierii nr.11/2011 a Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor, precum şi a Deciziei nr.74/2011 emise de Camera de Conturi Constanţa, 
respingerea acţiunii introductive ca nefondată, cu menţinerea pe cale de consecinţă a actelor 
atacate emise de Curtea de Conturi. 
 Prin Sentinţa civilă nr.79/15.02.2012, Curtea de Apel Constanţa – Secţia a II-a Civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal, admite excepţia necompetenţei materiale a Curţii în 
soluţionarea cauzei, dispunând declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea 
Tribunalului Constanţa, reţinând în esenţă următoarele: 

Analizând cauza sub aspectul competenţei materiale a instanţei, în conformitate cu disp. 
art.137 alin.1, 158 şi 159 pct.2 şi 1591 alin.4 şi 2 Cod de procedură civilă, Curtea a reţinut că, 
obiectul cererii de chemare în judecată vizează anularea Încheierii nr.11/16.11.2011 a Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor din cadrul CAMEREI DE CONTURI CONSTANŢA, precum şi a 
Deciziei nr. 74/26.10.2011 emisă de aceeaşi instituţie. 

Potrivit dispoziţiilor art.1 alin.4 din Legea nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii de Conturi: „Litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi se soluţionează de instanţele 
judecătoreşti specializate”. 

Totodată, conform dispoziţiilor art.3 pct.1 Cod pr. civilă, „Curţile de apel judecă în primă 
instanţă procesele şi cererile în materie de contencios administrativ privind actele autorităţilor şi 
instituţiilor centrale”, iar art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004 stabileşte că: „Litigiile privind actele 
administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, (…) se soluţionează în 
fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate 
de autorităţile publice centrale, (…) se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ 
şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.” 

Prin urmare, competenţa materială a instanţei de contencios administrativ este dată de 
ierarhia autorităţii publice emitente a actului administrativ supus controlului de legalitate, act definit 
de art.2 alin.1 lit.c din Legea nr.554/2004 ca fiind „actul unilateral cu caracter individual sau 
normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării 
legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice”. 

În speţă, se contestă acte administrative emise de CAMERA DE CONTURI A JUDEŢULUI 
CONSTANŢA, structură fără personalitate juridică ce exercită, potrivit art.1 alin.5 din Legea 
nr.94/1992, funcţiile CURŢII DE CONTURI în unitatea administrativ-teritorială a judeţului 
Constanţa, iar împrejurarea că pârâta nu are personalitate juridică, nu prezintă nicio relevanţă sub 
aspectul stabilirii competenţei instanţei, care soluţionează acţiunea în anularea actelor administrative 
emise de aceasta, neputându-se considera că, în lipsa personalităţii juridice a emitentului actului, 
actele au fost emise de o autoritate publică centrală, singura care are personalitate juridică. 
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Faţă de sus-menţionatele reţineri, instanţa a considerat că dispoziţiile art.228 din 
Regulamentul Curţii de Conturi, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.130/2010, în vigoare 
începând cu 01.01.2011, nu pot înfrânge normele de competenţă mai sus citate. 

Potrivit art. 228, „Competenţa de soluţionare a sesizării formulate de conducătorul entităţii 
verificate împotriva încheierii emise de Comisia de soluţionare a contestaţiilor aparţine secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal din cadrul curţii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul 
entităţii verificate, în condiţiile legii contenciosului administrativ.” 

Aceste dispoziţii au înlocuit, fără o anumită justificare, dispoziţiile din Hotărârea nr.1/2009  - 
art.107 şi art.108 a Curţii de Conturi, prin care se reglementa o competenţă materială diferită, funcţie 
de emitentul actului, respectiv: Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel 
Bucureşti, pentru încheierile emise de către structurile centrale ale Curţii de Conturi şi Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a tribunalelor judeţene - în cazul încheierilor emise la nivelul 
camerelor de conturi. 

În atare situaţie, apreciază Curtea că, prin extinderea competenţei materiale a curţii de apel, 
la toate încheierile date în soluţionarea contestaţiilor, fără a distinge cu privire la emitentul actului 
contestat, se încalcă dispoziţiile imperative ale art.10 din Legea nr.554/2004, transformându-se 
curtea de apel într-o instanţă de fond, pentru toate litigiile rezultate din activitatea curţii de conturi, 
aspect nereglementat prin Legea nr.94/1992. 

Ori, ţinând seama de ierarhia actelor normative şi având în vedere că, prin atribuţiile 
conferite de lege, Curtea de Conturi nu are îndrituirea de a stabili o competenţă specială şi 
derogatorie a instanţelor de judecată, Curtea reţine competenţa instituită de lege şi nu pe cea stabilită 
de hotărârea Curţii de Conturi. 

Primind cauza spre competentă soluţionare, Tribunalul Constanţa procedează la 
înregistrarea acesteia sub acelaşi număr – 1364/36/05.03.2012, în care pronunţă: 

- Încheierea nr.2614/09.08.2012, prin care admite în parte cererea de suspendare a Deciziei 
nr.74/26.10.2011 emisă de CAMERA DE CONTURI CONSTANŢA , dispunând suspendarea 
executării acesteia, numai cu privire la pct.II 1 şi pct. III 3, reţinând în esenţă, următoarele: 
       Prin Decizia nr.74/26.10.2011 emisă de CAMERA DE CONTURI CONSTANŢA, s-a decis 
ca ordonatorul de credite al UAT comuna S.: 

- să ia masuri în vederea stabilirii întinderii şi mărimii prejudiciului pentru plăţile nelegale 
efectuate şi recuperarea acestuia, conform prevederilor legale; 

- să ia măsuri în vederea stabilirii întinderii şi mărimii prejudiciului pentru plăţile nelegale 
reprezentând plăţile aferente lucrărilor de investiţii neefectuate şi recuperarea acestuia, 
conform prevederilor legale şi  

- să ia măsuri vederea stabilirii întinderii si mărimii prejudiciului pentru plăţile nelegale, 
reprezentând drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii si securităţii muncii, spor 
condiţii vătămătoare (spor bibliotecar) şi recuperarea acestuia conform prevederilor 
legale. 

Pornind de la premisa că actele administrative sunt executorii din oficiu si prin ele însele, 
fără a fi necesară intervenţia unui alt organ pentru a le investi cu formulă executorie, apreciază 
instanţa de fond că, devine necesară suspendarea lor, atunci când sunt contestate din punct de vedere 
al legalităţii şi când, prin executarea lor, ar putea crea o pagubă persoanelor protejate prin instituţia 
contenciosului administrativ. 
       Legea nr.554/2004 consacră, ca regula generala, suspendarea judecătoreasca, la cerere, odată cu 
introducerea recursului administrativ prealabil, sau a acţiunii în faţa instanţei de contencios 
administrativ, în speţă cererea de suspendare vizând cea de a doua ipoteză.  
          In conformitate cu dispoziţiile art.15 alin.1 din Legea nr.554/2004, „suspendarea executării 
actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant si prin cererea adresata instanţei 
competente pentru anularea, în tot sau în parte a actului atacat. In acest caz, instanţa va dispune 
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suspendarea actului administrativ atacat până la soluţionarea definitiva si irevocabila a cauzei. 
Cererea de suspendare se poate formula o data cu acţiunea principala sau printr-o acţiune separata 
pana la soluţionarea acţiunii in fond. ” 
          În raport cu conţinutul textului de lege sus-citat, reţine instanţa de fond că, din interpretarea 
coroborată a acestor prevederi, cu cele ale art. 14 alin.1 din Legea nr.554/2004, a rezultat că 
suspendarea executării actului administrativ poate opera numai dacă sunt îndeplinite cumulativ doua 
condiţii: să fie vorba de un „caz bine justificat” şi suspendarea executării actului administrativ să fie 
necesară pentru „prevenirea unei pagube iminente”. 
 În referire la aceste condiţii, se reţine că, „cazul bine justificat” este definit în art.2 alin.1 lit.t 
din Legea nr. 554/2004, ca fiind: „împrejurările legate de starea de fapt si de drept, care sunt de 
natura să creeze o îndoiala serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ”, iar „paguba 
iminentă” definita prin art.2 lit.ş din aceeaşi lege, ca fiind „prejudiciul material viitor si previzibil 
sau, dupa caz, perturbarea previzibila grava a funcţionarii unei autorităţi publice sau a unui 
serviciu public.” 
          Astfel, motivele suspendării trebuiau să apară de la prima vedere ca fiind temeinice, altfel 
spus, trebuie să creeze de la început o „îndoială puternică” asupra legalităţii actului contestat, 
deoarece  nu se poate concepe analiza acestor două condiţii aparent distincte, decât împreună, pentru 
că, nu se poate discuta despre un caz bine justificat dacă nu se învederează, în acelaşi timp, iminenţa 
producerii unei pagube semnificative şi reciproc, prefigurarea unei pagube iminente, reprezintă un 
element esenţial, pentru a motiva existenţa cazului justificat de admitere a suspendării. 
         Ori, reţine instanţa de fond, în speţa de faţă, actele dosarului atestă îndeplinirea cumulativă a 
condiţiilor prevăzute de art. 15 raportat la art.14 din Legea nr.554/2004, însă doar în parte, cu privire 
la măsurile dispuse prin punctul II.1 si II.3 din Decizia nr.74, astfel că, dând eficienta juridică 
considerentelor expuse, instanţa de fond a admis în parte cererea de suspendare şi a dispus 
suspendarea executării Deciziei nr.74/26.10.2011 numai cu privire la aceste puncte. 

Ulterior, prin Sentinţa civilă nr.4045/01.11.2012, Tribunalul Constanţa, admite în parte 
acţiunea formulată de reclamantul PRIMARUL COMUNEI S. - B.V., dispunând anularea în parte 
a Încheierii nr. 11 din 16.11.2011 şi Deciziei nr. 74 din 26.10.2011, numai cu privire la măsura 
dispusă la pct.II.3 din decizie privind stabilirea întinderii şi mărimii prejudiciului şi 
recuperarea acesteia pentru plăţi reprezentând drepturi salariale, luându-se act că nu s-au 
solicitat cheltuieli de judecată, reţinând în esenţă, următoarele: 
      Cu ocazia efectuării auditului financiar al situaţiilor financiare pe anul 2010 la PRIMĂRIA 
COMUNEI S. de către CURTEA DE CONTURI CONSTANŢA, s-a constatat că, în cursul anului 
2010, entitatea auditată a acordat salariaţilor săi o serie de drepturi de personal prevăzute numai în 
art.42 din contractul colectiv de munca nr.317/5.03.2008, în suma de 40.398 lei, respectiv drepturi 
speciale pentru menţinerea sănătăţii si securităţii muncii şi spor condiţii vătămătoare, contractul 
colectiv de muncă fiind înregistrat sub nr.9058/12.03.2008 la DMPS Constanţa.  

S-a mai constatat că UAT S. a atribuit prin procedura de achiziţie publica «cererea de 
oferta » SC T.V. SRL, lucrarea „Pasarela pietonala in localitatea S.” fiind încheiat contractul 
nr.1815/16.08.2006 în valoare de 1.394.243,98 lei cu TVA.  

In baza facturii cu nr.102/14.11.2008, in valoarea de 372.881,21 lei, emisă de SC T.V. SRL 
instituţia a plătit suma, cu OP nr.454/18.11.2008, iar la data misiunii de audit financiar, investiţia nu 
a fost demarată, astfel că, s-a dispus să se ia masuri în vederea stabilirii întinderii si mărimii 
prejudiciului pentru plăţile nelegale reprezentând plăţile aferente lucrărilor de investiţii neefectuate 
şi recuperarea acestuia, conform prevederilor legale. 

Acordarea acestor drepturi salariale şi plata lucrărilor de investiţii neefectuate, a fost 
apreciată de către organul de auditare ca fiind abatere de la legalitate şi regularitate, astfel că, pentru 
valorificarea procesului verbal de constatare nr.2352/05.10.2011, a fost emisă Decizia 
nr.74/26.10.2011, prin care s-au stabilit masuri de remediere a deficientelor constatate. 
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Împotriva acestei decizii, entitatea auditată a formulat contestaţie în condiţiile art.92 din 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, contestaţie 
ce a fost respinsă de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor Curţii de Conturi a României, prin 
Încheierea nr. 11/16.11.2011, pentru argumentele de fapt şi de drept invocate şi prin întâmpinarea 
formulată în prezenta cauză. 

In ceea ce priveşte punctul II 3 din Decizia nr. 74/26.10.2011 privind acordarea către 
angajaţii din cadrul Primăriei Comunei S. a sumelor reprezentând drepturi speciale pentru 
menţinerea sănătăţii si securităţii muncii şi spor condiţii vătămătoare, se impune a se observa faptul 
că au fost acordate in temeiul Contractului colectiv de muncă înregistrat la DMSSF Constanta sub 
nr. 9058/12.03.2008. 

Aşa fiind, reţine instanţa de fond că, prin semnarea acordului/contractului colectiv de muncă 
de către ambele părţi, au fost însuşite şi prevederile prin care s-a stipulat acordarea acestor drepturi, 
ca urmare, ele fiind achitate persoanelor îndreptăţite. 
 Mai mult, din probatoriul administrat în cauză, nu a rezultat că, contractul colectiv în discuţie 
a fost contestat sau anulat de o instanţa de judecată, acesta, conform art.969 Cod civil, in vigoare la 
data încheierii contractului, producându-si efectele. 

Astfel, 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 pare şi salariaţi, 
reprezentaţi prin sindicate sau 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”. 

Potrivit 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 cuprinse şi în art. 3 alin. 2 din contractul 
colectiv de muncă unic la nivel naţional pentru anii 2007-2010”. 

În aceste condiţii, interpretând, „per a contrario”, dispoziţiile legale menţionate, reţine 
instanţa de fond a fi rezultat 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.  

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” , apreciază 
instanţa de fond a 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, sens în care, sunt şi 
prevederile art. 238 alin. 3 din Codul Muncii, care se completează cu Legea nr.188/1995 ce 
statuează că: „la încheierea contractului colectiv de muncă, dispoziţiile legale referitoare la 
drepturile salariaţilor au un caracter minimal”. 
         Prin Decizia Curţii Constituţionale nr.380/30.09.2004, referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.8 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.130/1996 privind contractul 
colectiv de munca şi ale art.238 alin.10 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, reţine instanţa de fond 
a se fi statuat că: 

„dând expresie recunoaşterii dreptului părţilor raporturilor de muncă la negocierea 
colectivă a drepturilor şi îndatoririlor izvorâte din aceste raporturi, legislaţia reglementează şi 
condiţiile de negociere si de încheiere a contractelor colective de munca, a clauzelor obligatorii ale 
acestor contracte, la nivel de unitate, la nivel de ramura si la nivel naţional.” 

„Contractul colectiv de munca încheiat la nivel naţional sau la nivel de ramura constituie 
izvor de drept (ca si legea) la încheierea contractelor colective de munca la nivel de unitate, ceea ce 
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impune respectarea clauzelor referitoare la drepturile minimale. Ca atare, cu aceste obligaţii 
fireşti, părţile au toată libertatea să negocieze alte clauze, precum şi drepturi superioare.” 

În aceste condiţii, reţine instanţa de fond, 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, sens în care a fost încheiată Convenţia OIM nr. 131/1970 si 
reglementat art. 238, alin.3 din Codul muncii, care permite ca: „prin contractele colective de munca 
sa se prevadă drepturi cu un caracter superior celor prevăzute de normele legale”. 

Nu trebuie omise, reţine Tribunalul, în acest context, nici dispoziţiile Convenţiei O.I.M 
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 poate purta 
asupra fixării condiţiilor de muncă şi angajări 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 atrA.ea 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 in 
limitele si in condiţiile prevăzute de lege, iar clauzele negociate cu încălcarea dispoziţiilor legale 
sunt lovite de nulitate absoluta”, pentru că, potrivit art. 24, alin.1, „nulitatea se constată de instanţa 
competentă, la cererea părţii interesate, conform art. 24, alin.2 din Legea nr. 130/1996. 

La rândul său, art. 27 din lege reglementează că la momentul înregistrării, Direcţia 
Teritorială de Muncă exercită controlul de legalitate şi dacă constată negocierea unor clauze cu 
încălcarea art. 8, are obligaţia de a lua măsuri de intrare in legalitate, de a se înlătura din contract 
clauzele contrare legii, în speţa, DMPSF Constanta, neformulând obiecţiuni in legătură cu 
negocierea unor sporuri. 

S-au reţinut de către instanţa de fond şi dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, care prevăd că: „prin aprobarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se 
autorizează, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, după caz.  

 Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cadrul 
cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime, care nu pot fi 
depăşite.  

 Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare 
aprobate.  

 Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag 
răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii”, iar potrivit art. 14, alin.3 din acelaşi act normativ: 
„nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici nu poate fi 
angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală. 
 Concluzionând, reţine instanţa de fond că reclamantul PRIMARUL COMUNEI S. a făcut 
dovada că a efectuat cheltuielile privind drepturile salariale către personalul bugetar, în baza 
contractului colectiv de muncă, înregistrat la autoritatea publică competentă, act juridic care, prin 
necontestarea sa, a dobândit putere de lege pentru părţile contractante şi a căror respectare în 
condiţiile nedeclarării nulităţii acestora, este garantata de art. 41, alin.5 din Constituţia României. 
          In ceea ce priveşte măsura privind stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului 
pentru lucrarea de investiţii „Pasarela pietonala în localitatea S.” lucrare pentru care a fost 
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achitată în avans suma de 372.881,21 lei şi care nu era începută la data efectuării auditului, instanţa 
de fond a apreciat că măsura dispusă de auditori este întemeiată si legală.  

Astfel, reţine instanţa de fond că, având în vedere intervalul temporal situat între data 
încheierii contractului de execuţie a lucrării, respectiv 16.08.2006 si data efectuării misiunii de audit 
– octombrie 2011, nu se poate susţine cu temei că motive independente de voinţa părţilor 
contractante, au determinat  neexecutarea lucrării pe o perioadă de 5 ani. 
 Instanţa de fond a mai constatat că actele administrative emise de către autoritatea publică 
pârâtă, în limitele contestării acestora, prin care s-a constatat că angajarea cheltuielilor bugetare de 
către reclamant sunt nelegale în parte, doar cu privire la drepturile de natură salarială, angajarea 
acestor cheltuieli având baza legală, respectiv contractul colectiv de munca.  

Se reţine că motivele de drept reţinute de Curtea de Conturi în rapoartele de audit nu sunt 
suficiente pentru înlăturarea unor acte juridice, declararea nulităţii fiind atributul exclusiv al 
instanţei de judecata si nu al unei autorităţi publice, indiferent de atribuţiile legale ale acesteia.  
 Împotriva Încheierii nr. 2614/09.08.2012 şi Sentinţei civile nr. 4045/ 01.11.2012, a 
declarat recurs CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI, pentru CAMERA DE CONTURI A 
JUDEŢULUI CONSTANŢA, criticându-le pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu următoarea 
motivaţie, în esenţă: 

1. Recursul formulat împotriva Încheierii nr.2614/09.08.2012: 
„Greşit instanţa de fond a dispus admiterea în parte a cererii de suspendare a măsurilor 

dispuse la pct.II.1 şi II.3 din Decizia nr.74/2011 a Camerei de Conturi Constanţa, reţinând că 
reclamantul justifică un interes în luarea măsurii, deoarece se prefigurează o pagubă iminentă”, 
aplicându-se greşit dispoziţiile art.14, cu referire la art.15 din Legea nr.554/2004, deoarece: 

- nu au fost analizate susţinerile CURŢII DE CONTURI A ROMÂNIEI; 
- nu s-a dovedit riscul producerii unui prejudiciu, întreaga doctrină evocând ideea unei 

pagube, care trebuie să fie certă, al cărei cuantum să fie cunoscut, lichidă, exigibilă, determinată sau 
determinabilă; 

- nu s-a avut în vedere că, actul administrativ – Decizia nr.74/2011 - vizează operaţiunea 
administrativă de stabilire exactă a unui prejudiciu rezultat din efectuarea cheltuielilor fără suport 
legal, el reprezentând concretizarea unei atribuţii a CURŢII DE CONTURI, de a dispune atunci 
când constată nereguli, încălcări ale legilor fiscale; 

- nu s-a avut în vedere că în doctrină se vorbeşte despre principiul revocabilităţii actului 
administrativ, dar nu şi despre principiul suspendării, suspendarea fiind o excepţie de la regula 
executării din oficiu; 

- instanţa de fond, procedând la admiterea cererii de suspendare, a întrerupt în fapt procedura 
de luare a măsurilor dispuse de CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI şi de executare efectivă a 
acestor măsuri, în timp nedeterminat; 

- nu este îndeplinită condiţia "cazului bine justificat", instanţa reţinând în mod greşit că, 
entitatea verificată a făcut dovada existenţei unor împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, de 
natură să creeze o „îndoială serioasă” în privinţa legalităţii actelor de control/audit încheiat de 
Curtea de Conturi;  

În contextul sus-relevat, recurentul pârât solicită a se constata că, în fapt, prin admiterea 
cererii de suspendare nu se protejează un interes public major, întrucât măsurile dispuse în sarcina 
conducerii entităţii verificate, dacă ar fi duse la îndeplinire, nu pot produce o perturbare gravă 
funcţionării serviciului public administrativ. 

Pentru toate considerentele expuse, solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării în 
tot a încheierii recurate, în sensul respingerii cererii de suspendare executare, ca nefondată. 

 
2. Recursul formulat împotriva Sentinţei civile nr.4045/01.11.2012: 
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„Greşit instanţa de fond a reţinut că reclamantul a făcut dovada că a plătit drepturile 
salariate angajaţilor instituţiei, în baza contractului colectiv de muncă, înregistrat la autoritatea 
publică competentă, act juridic care, prin necontestarea sa, a dobândit putere de lege pentru 
părţile contractante”, astfel: 

- nu s-au avut în vedere dispoziţiile art.25 din HG nr.823/2007, aplicabile în cazul 
acordurilor colective de muncă, prin coroborare cu dispoziţiile art.12 alin.3 din Legea nr.130/1996, 
odată ce PRIMARUL COMUNEI S. putea aprecia dacă clauzele contractuale încalcă prevederile 
legale şi astfel, să se adreseze instanţei de judecată pentru anularea lor; 

- nu s-a avut în vedere faptul că toate reglementările care vizează Statutul funcţionarului 
public sau al personalului contractual, respectiv: Legea nr.188/1999; Legea nr.53/2004; Legea 
nr.130/1996; Legea nr.330/2009, prevăd pe de o parte, natura legală a drepturilor salariale, iar pe de 
altă parte, interdicţia ca prin acorduri/contracte colective de muncă, să se stabilească drepturi de 
natură salariale, care intră în atributul legiuitorului; 

- nu au fost avute în vedere Deciziile nr.818, nr.819, nr.820 din 2008 şi Decizia nr.838/2009 
ale Curţii Constituţionale, ce fac referire la atributul exclusiv al legiuitorului de a adopta 
reglementări privind stabilirea drepturilor salariale; 

- nu s-a ţinut seamă de faptul că drepturile speciale acordate pentru menţinerea sănătăţii şi 
securităţii în muncă sunt reglementate pentru funcţionarii publici în art.72 din Legea nr.188/1999 şi 
nu vizează acordarea unor drepturi băneşti, cu atât mai mult cu cât, urmare art.30 din Legea 
nr.330/2009, începând cu 01.01.2010, nu mai puteau fi luate în considerare drepturile salariale 
stabilite prin contracte şi acorduri colective, încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor legale, situaţie 
de fapt ce este valabilă şi pentru sporul pentru condiţii vătămătoare – spor bibliotecar – prevederi 
abrogate prin art.51 din Legea nr.334/2002; 

Pentru toate considerentele expuse, apreciază recurenta că măsurile stabilite prin Decizia 
nr.74/2011, precum şi prin Încheierea nr.11/2011, adoptată de Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor sunt temeinice şi legale. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul promovat de CURTEA DE CONTURI A 
ROMÂNIEI împotriva Încheierii nr.2614/09.08.2012, ca rămas fără obiect, admiţând recursul 
promovat de recurentă împotriva Sentinţei civile nr.4045 din 01.11.2012, ca fondat, cu 
consecinţa modificării în tot a hotărârii recurate, în sensul respingerii acţiunii, ca nefondată, 
reţinând în esenţă, următoarele: 

Cu ocazia efectuării auditului financiar, al situaţiilor financiare pe anul 2010 la 
PRIMĂRIA COMUNEI S., în perioada 01.09.2011 – 05.10.2011, CURTEA DE CONTURI 
CONSTANŢA în procedura de valorificare a Proceselor verbale de constatare 
nr.5352/05.10.2011 şi nr.5351/05.10.2011, anexe la Raportul de audit nr.2353/05.10.2011, emite 
Decizia nr.74/26.10.2011, prin care dispune ca ordonatorul de credite al UAT Comuna S. să 
dispună măsurile legale pentru stabilirea întinderii şi mărimii prejudiciilor şi recuperarea 
acestora conform prevederilor legale, pentru plăţile nelegale reprezentând: 

- lucrări de investiţii neefectuate; 
- drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii şi spor pentru 

condiţii vătămătoare (spor bibliotecar). 
Urmare emiterii sus-menţionatului act de control, conducerea entităţii auditate, formulează 

contestaţie împotriva măsurilor dispuse prin acesta, astfel că, prin Încheierea nr.11/16.11.2011, 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor de pe lângă CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI, 
dispune respingerea contestaţiei, înregistrată sub nr.1990/08.11.2011, formulată de UAT Comuna 
S., împotriva măsurilor dispuse la pct.II.2 şi pct.II.3 din Decizia nr.74/26.10.2011. 
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Acestea sunt condiţiile în care PRIMARUL COMUNEI S. – B.V. formulează acţiunea 
dedusă judecăţii, cu motivaţia sus-expusă, instanţa de fond pronunţând: 

- Încheierea nr.2614/09.08.2012, prin care dispune admiterea în parte a cererii de 
suspendare a Deciziei nr.74/26.10.2011, numai cu privire la pct.II.1 şi pct.II.3 şi, 

- Sentinţa civilă nr.4045/01.11.2012 prin care admite în parte acţiunea dedusă judecăţii, 
cu consecinţa anulării în parte a Încheierii nr.11 din 16.11.2011 şi a Deciziei nr.74/26.10.2011, 
numai cu privire la măsura dispusă la pct.II.3 din decizie, privind stabilirea întinderii şi 
mărimii prejudiciului şi recuperarea acestuia, pentru plăţi reprezentând drepturi salariale, 
ambele cu motivaţia sus-relevată. 

Aşa fiind, reluând asupra recursului dedus judecăţii, Curtea reţine: 
În referire la recursul promovat împotriva Încheierii nr.2614 din 09.08.2012, Curtea 

apreciază în sensul respingerii recursului ca rămas fără obiect, pornind de la împrejurarea că, 
orice acţiune civilă presupune existenţa a trei elemente: părţi, obiect şi cauză. 

Având în vedere definiţia dată acţiunii civile, Curtea reţine că obiectul său este protecţia 
unui drept sau unor interese, pentru realizarea cărora, calea justiţiei este obligatorie, astfel că 
obiectul acţiunii civile se individualizează în funcţie de elementul procesual folosit. 

În speţă, se reţine că măsura dispusă de instanţă a funcţionat numai până la momentul 
judecării recursului, urmare aplicării dispoziţiilor cuprinse în art.14, cu referire la art.15 din 
Legea nr.554/2004, el neputând fi extins dincolo de acest moment, astfel că toate criticile aduse 
hotărârii recurate, referitoare la aplicarea dispoziţiilor legale sus-citate, apar ca fiind irelevante în 
această fază procesuală, fapt pentru care, Curtea respinge recursul, ca rămas fără obiect. 

În referire la recursul promovat împotriva Sentinţei civile nr.4045 din 01.11.2012, în 
raport cu dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul admiterii sale, cu 
consecinţa modificării în tot a hotărârii recurate, în sensul respingerii acţiunii, ca nefondată, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 

1. Nelegalitatea reţinerilor instanţei de fond privind „legalitatea drepturilor speciale 
acordate conform contractului/acordului colectiv de muncă”, raportat la faptul că „nu ar exista un 
text de lege care să o interzică”, iar drepturile stabilite prin lege constituie un minim dincolo de 
care, în raporturile juridice dintre părţile sociale, intervine „principiul liberei negocieri”, cu atât mai 
mult cu cât „clauzele contractuale prevăzute în aceste acte nu au fost anulate de către instanţa 
judecătorească”, iar ele – acordul colectiv de muncă (ACM) şi contractul colectiv de muncă (CCM) 
„au fost supuse controlului de legalitate al DMPS”, Curtea apreciază în sensul admisibilităţii 
acestui motiv de recurs, deoarece: 

Aşa după cum s-a reţinut în Raportul de audit financiar întocmit de auditorii publici 
externi din cadrul CAMEREI DE CONTURI CONSTANŢA la data de 05.10.2011, Curtea reţine că, 
în anul 2010 au fost angajate, lichidate, ordonate şi plătite drepturi salariale, acordate personalului 
numai în baza prevederilor art.42 din Contractul colectiv de muncă nr.317/05.03.2008, în sumă de 
40.398 lei, constând în: 

- drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii; 
- spor condiţii vătămătoare (spor bibliotecar), 

iar în anul 2011, au fost constituite şi plătite aceleaşi sporuri speciale, aferente lunii ianuarie 2011, 
în sumă totală de 2.100 lei, situaţie de fapt ce se regăseşte în conţinutul Deciziei nr.74/26.10.2011, 
emisă de organul constatator şi ulterior, în conţinutul Încheierii nr.11/16.11.2011 emisă de Comisia 
de soluţionare a contestaţiilor adresate CURŢII DE CONTURI – CAMERA DE CONTURI 
CONSTANŢA. 
 Aşa fiind, apreciază Curtea că, în raport cu probatoriul administrat în cauză, conform 
art.1169 Cod civil, reţinerile instanţei de fond, întemeiate pe susţinerile intimatei reclamante, 
respectiv că: „drepturile salariale au fost acordate salariaţilor instituţiei în baza 
Acordului/Contractului colectiv de muncă şi a actelor adiţionale la acestea, înregistrate la DMPS 
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Constanţa” sunt nelegale, raportat la prevederile ce reglementează acordarea drepturilor salariale şi 
a altor drepturi pentru personalul bugetar, funcţionari publici şi contractuali, pentru anul 2010 şi 
pentru anul 2011. 
 Astfel, potrivit art.157 din Codul Muncii: „Sistemul de salarizare a personalului din 
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau 
bugetele locale se stabileşte prin lege, cu consultarea organizaţiilor salariale reprezentative”. 

În acelaşi sens, legiuitorul a statuat în conţinutul dispoziţiilor art.1 alin.1 din Legea 
nr.130/1996 republicată, referitoare la contractele colective de muncă, ce se pot încheia pentru 
salariaţii instituţiilor bugetare, 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, 
salarizare, 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 această 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” . 

Potrivit art.8 din Legea nr.130/1996, „Clauzele din contractele colective de muncă se 
stabilesc în limitele şi condiţiile prevăzute de lege”, iar clauzele negociate cu încălcarea 
dispoziţiilor legale, sunt lovite de nulitate absolută, potrivit art.24 alin.1, nulitate care se 
contestă la instanţa competentă, la cererea părţii interesate, conform art.24 alin.2 din aceeaşi 
lege. 

Totodată, Curtea reţine că Legea nr.188/1999 permite încheierea de acorduri colective 
între instituţiile publice şi sindicatele reprezentative sau reprezentanţii funcţionarilor publici, 
prin acestea, stipulându-se numai măsuri referitoare la: 

- constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, 
sănătate şi securitate în muncă, programul zilnic de lucru, perfecţionarea profesională, alte măsuri 
decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale 
organizaţiilor sindicale, potrivit art.71 alin.1. 

Cu toate acestea, Curtea are în vedere că este atributul legiuitorului să stabilească, atât 
categoria de drepturi salariale, partea fixă şi partea variabilă a salariului, cât şi cuantumul 
acestuia, aşa explicându-se faptul că reglementările care vizează Statutul funcţionarului public sau 
al personalului contractual – Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, Legea 
nr.53/2004 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.130/1996 
privind Contractul colectiv de muncă, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea 
nr.330/2009 – prevăd pe de o parte, natura legală a drepturilor salariale, iar pe de altă parte, 
interdicţia ca prin Acorduri/Contracte colective de muncă, să se stabilească drepturi de natură 
salarială, care sunt atributul legiuitorului. 

Totodată, reţine Curtea că, în acelaşi sens, şi Curtea Constituţională s-a pronunţat în 
Deciziile nr.818, nr.819 şi nr.820 din 2008 şi Decizia nr.838/2009, cu privire la această problemă 
de drept privind acordarea drepturilor salariale de către autoritatea publică, statuând că este: 
„atributul exclusiv al legiuitorului de a adopta reglementări privind stabilirea drepturilor 
salariale”. 

De altfel, în raport cu sus-menţionatele aprecieri, reţinerile instanţei de fond privind 
acordarea unor drepturi speciale „pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă” sunt 
nelegale, atât timp cât, art.7 alin.1 lit.a şi d din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în 
muncă, se referă la „obligaţia angajatorului de a lua măsuri necesare pentru asigurarea securităţii 
şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor, asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare 
securităţii şi sănătăţii în muncă” şi nicidecum, de acordare a unor sume de bani salariaţilor, fapt 
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reglementat şi în privinţa funcţionarilor publici prin dispoziţiile art.72 alin.1 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în care se prevăd măsuri pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor la locul de muncă, sănătate şi securitate în muncă, fără însă a viza acordarea unor 
drepturi băneşti. 

Relevant însă în speţă, reţine Curtea a fi conţinutul prevederilor cuprinse în art.30 din 
Legea cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
potrivit cărora: 

„Alin 1 - Începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale 
Guvernului, şi, după caz, indemnizaţiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din salariul 
de bază, din soldele funcţiilor de bază, respectiv din indemnizaţiile lunare de încadrare, prevăzute 
în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în soldele funcţiilor de bază, 
respectiv în indemnizaţiile lunare de încadrare corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, 
atât pentru personalul de execuţie, cât şi pentru funcţiile de conducere. 
     Alin.2 - Sporurile specifice pe categorii de personal şi domenii de activitate sunt cele 
prevăzute în cap. III şi în anexele la prezenta lege. 
     Alin.3 - Reîncadrarea personalului se face corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi 
pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale avute în luna decembrie 
2009. 
    Alin.4 - La funcţiile de execuţie unde s-a redus numărul de grade sau trepte profesionale, 
reîncadrarea personalului ale cărui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul 
sau treapta profesională imediat următoare celei eliminate. 
     Alin.5 - În anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul 
avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, 
astfel: 
     a) noul salariu de bază, solda funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de 
încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă 
sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege; 
     b) sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege rămase în afara salariului de bază, soldei 
funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţiei lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum 
care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009. 
     Alin.6 - Pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna 
decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la prezenta lege şi nu au fost incluse în salariile de 
bază, în soldele funcţiilor de bază sau, după caz, în indemnizaţiile lunare de încadrare, sumele 
corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, până la 
acoperirea integrală a acestora. 
     Alin.7 - Prevederile art. 19 alin.2, art. 20 şi 24 nu se aplică în anul 2010. 

În raport cu conţinutul textului de lege sus-menţionat, reţine Curtea că, începând cu 1 
ianuarie 2010 nu mai pot fi luate în considerare drepturile salariale stabilite prin Contracte şi 
Acorduri colective de muncă, ori Contracte individuale de muncă încheiate cu nerespectarea 
dispoziţiilor legale, în vigoare la data încheierii lor, sau prin acte administrative emise cu încălcarea 
normelor în vigoare la data emiterii lor şi care, exced prevederilor Legii cadru. 

În acelaşi sens, reţinerile instanţei de fond privind „sporul pentru condiţii vătămătoare (spor 
bibliotecar)” sunt nelegale, apreciază Curtea, deoarece potrivit dispoziţiilor cuprinse în art.48 
alin.1 pct.23 din Legea-cadru nr.330/2009, publicată în MO nr.762/09 noiembrie 2009: 
     “Alin.1 - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 

Pct.23 - Art. 51 alin.3-6 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările 
ulterioare”, text ce reglementa posibilitatea acordării unui spor. 
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În raport cu sus-menţionatele considerente, reţine Curtea că justificarea acordării acestor 
drepturi salariale pentru luna ianuarie 2010 este dată şi de intrarea în vigoare a OUG nr.1/2010 
privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi 
stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, intrată în vigoare la data 
de 31.01.2010, respectiv la 3 zile de la publicarea sa în M.Of.nr.62 din 27.01.2010. 

Astfel, OUG nr.1/2010 prevedea în mod expres în art.3 faptul că: „prin contractele sau 
acordurile colective şi individuale de muncă, nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de 
natură salarială care excedează prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009”, pentru ca în art.4 alin.1, 
să se fi stipulat că: „Începând cu luna ianuarie 2010, întregul personal din sectorul bugetar 
încadrat în autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin.1 şi 3 din Legea-cadru nr. 
330/2009 va fi reîncadrat corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile 
corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale avute la 31 decembrie 2009” 

Aşa fiind, reţine Curtea că, în considerentele OUG nr.1/2010, Guvernul României a 
expus raţiunile care au condus la emiterea unui astfel de act normativ, printre acestea 
regăsindu-se şi cea referitoare la salarizarea personalului din autorităţi şi instituţii publice ce 
se realiza în temeiul unor contracte colective de muncă negociate, contracte aflate la acel moment în 
vigoare, fiind garantate de art. 41 alin.5 din Constituţia României, republicată. 
         Respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, 
monitorizarea/verificarea de către misiunea de evaluare a Fondului Monetar Internaţional, 
reprezintă, de asemenea, argumentele expuse de executiv în favoarea luării noilor măsuri de 
reîncadrare în funcţii pentru domeniul bugetar. 
         Cu alte cuvinte, măsurile legislative prezentate mai sus, sunt consecinţa directă a emiterii Legii 
nr.329/2009, publicată în M.Of. nr.761/09.11.2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii 
publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-
cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. 
         Totodată, reţine Curtea că, actul normativ astfel prezentat a fost supus controlului de 
constituţionalitate „a priori”, în temeiul prevederilor art.146 lit. a din Constituţie şi al art.15 alin.1 
din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu 
modificările ulterioare, la data de 30 iunie 2010, prin sesizarea înregistrată sub nr. J 
5.283/23.09.2009, de către un grup de 101 de parlamentari, solicitând Curţii Constituţionale să se 
pronunţe asupra constituţionalităţii prevederilor acesteia, în dosar nr.7.271A/2009. 
         Prin Decizia nr.1414/04.11.2009, publicată în MO nr.76/23.08.2009, s-a constatat că, „Legea 
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar Internaţional, este constituţională, în măsura în care prevederile cap. IV din lege nu se 
referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituţie”. 
         Singurul text din Constituţie consacrat actelor Curţii Constituţionale este art.145, intitulat 
Deciziile Curţii Constituţionale, care, în alin.2, prevede: "Deciziile Curţii Constituţionale sunt 
obligatorii şi au putere numai pentru viitor. Ele se publică în Monitorul Oficial al României".  
         În cele din urmă, reţine Curtea că salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice pentru anul 2011 a fost reglementată de Legea nr.284, publicată în 
M.O.nr.877/28.12.2010 şi intrată în vigoare la 01.01.2011 - art.46, şi de astă dată, legiuitorul 
prevîzând în mod expres în art.37 alin.1 faptul că, „prin contractele colective de muncă sau 
acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau 
alte drepturi în bani sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi”. 
 Din totalitatea textelor de lege citate, reţine Curtea a rezulta, fără putinţă de tăgadă, că: 
 - Contractul/Acordul colectiv de muncă înregistrat la DMPS sub nr.317 din 05.03.2008 a 
fost încheiat cu încălcarea dispoziţiilor art.3 din OUG nr.1/2010; 
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 - Contractul/Acordul colectiv de muncă a fost încheiat cu încălcarea dispoziţiilor art.37 
alin.1 din Legea 284/2010, fapt pentru care în mod corect CAMERA DE CONTURI 
CONSTANŢA a stabilit faptul că încasarea sumelor de bani din aceste acorduri/contracte s-a făcut 
în mod nelegal. 

Pentru toate considerentele sus-expuse, admiţând recursul dedus judecăţii, potrivit 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul modificării în tot a hotărârii recurate, în 
sensul că respinge acţiunea ca nefondată. 

 

17. Anulare dispoziţie emisă de primar. Întrerupere acordare ajutor social pentru 
încălzirea locuinţei cu energie termică urmare refuzului efectuării anchetei sociale. 
 

Art. 30 din OUG nr. 70/2011 
Art.1169 Cod civil 

 
 Conform art. 30 din OUG nr. 70/31.08.2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece - Secţiunea a 5-a denumită „Verificare şi monitorizare”: 
     „Alin.1 - Primarii au obligaţia de a efectua lunar, până la începutul sezonului rece următor, la 
solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în 
declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia pentru cel puţin 60% 
dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. 
     Alin.4 - În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea 
locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau în 
urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria 
răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia nu a declarat corect numărul membrilor de 
familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu 
luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a 
primarului, care constituie titlu executoriu. 

În speţă, nu au fost produse dovezi de către recurent, în sensul art.1169 Cod civil, potrivit căruia 
„Cel ce face o propunere înaintea judecăţii, trebuie să o dovedească”, care să conducă la concluzia 
existenţei unei solicitări, conform art.30 alin.4 din OUG nr.70/2011, din partea autorităţii publice, de a se 
furniza informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, cum de altfel, nu există 
dovezi privind refuzul furnizării unor astfel de relaţii, atât timp cât, din corespondenţa ataşată dispoziţiei 
contestate, purtată între recurentul PRIMARUL MUNICIPIULUI M. şi intimatul reclamant R.M., reiese fără 
putinţă de tăgadă că aceasta este ulterioară emiterii Dispoziţiei nr.227 din 28.02.2012, respectiv în lunile 
martie şi mai ale anului 2012.  

 
Decizia civilă nr. 702/CA/25.04.2013 

                           Dosar nr. 7943/118/2012 
 

Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa, Secţia contencios administrativ şi fiscal, şi 
înregistrată sub nr. 7943/118/06.07.2012, reclamantul R.M. a chemat în judecată pe pârâtul 
PRIMARUL MUNICIPIULUI M., solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună anularea 
totală/parţială a Dispoziţiei nr.227/28.02.2012 emisă de Primarul Municipiului M.. 

Motivând acţiunea, reclamantul învederează în esenţă că este angajat al Inspectoratului de 
Poliţia Constanţa, în funcţia de agent la Poliţia Municipiului M. şi că în cursul lunii noiembrie 2011 
a solicitat în baza OUG 70/2011, ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, ce i-a fost 
acordat, în considerarea condiţiei sale de singur întreţinător al familiei, compusă din soţie şi doi 
copii minori. 

Susţine reclamantul că, în mod nelegal, sub motiv că ar fi refuzat ancheta socială, prin 
Dispoziţia nr.227/28.02.2012 emisă de PRIMARUL MUNICIPIULUI M., s-a stabilit că îi încetează 
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ajutorul social, aspect comunicat şi prin Înştiinţarea nr.11585/21.03.2012, fapt pentru care a urmat 
procedura prealabilă, solicitând emitentului dispoziţiei revocarea acesteia, însă cu adresa nr. 
15236/21.05.2012 i s-a comunicat că măsura a fost dispusă în considerarea art.30 din OUG. 
70/2011, iar în măsura în care este nemulţumit se poate adresa instanţei de judecată. 

Reclamantul a menţionat că nu doar că nu i-a fost soluţionată favorabil contestaţia 
administrativă, dar ulterior răspunsului administraţiei i-au fost comunicate somaţia nr. 
23146/20.06.2012 şi titlul executoriu 1635/20.06.2012 emis pentru creanţa fiscală în sumă de 332 
lei, opinia sa fiind în sensul evidenţei nelegalităţii actului administrativ, ca de altfel şi maniera de 
soluţionare a plângerii prealabile adresată emitentului, de vreme ce „a nu fi găsit la domiciliu” nu 
echivalează cu „refuzul de a accepta efectuarea anchetei sociale”. 

Legal citat, pârâtul nu a depus întâmpinare spre a-şi preciza poziţia procesuală, dar a 
înaintat la dosar cu adresa nr.26156/16.07.2012, documentaţia care a stat la baza emiterii actului 
administrativ contestat. 
 Prin Sentinţa civilă nr.3806/19.10.2012, Tribunalul Constanţa – Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal admite acţiunea dedusă judecăţii, dispunând anularea Dispoziţiei 
nr.227/28.02.2012 emisă de PRIMARUL MUNICIPIULUI M., cu următoarea motivaţie, în 
esenţă: 
 Prin Dispoziţia nr.227 din 28.02.2012 emitentul actului a dispus în sensul că, începând cu 
data de 01.02.2012, să nu se mai acorde reclamantului R.M. ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu 
energie termică, urmare anchetei sociale, cu menţiunea că din anexa la această dispoziţie ar rezulta 
că, în ceea ce-l priveşte pe acesta, s-a refuzat efectuarea anchetei sociale. 
 Potrivit art.30 din OUG.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece:  

„(1) Primarii au obligaţia de a efectua lunar, până la începutul sezonului rece următor, la 
solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în 
declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia pentru cel 
puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei.  

(2) Familiile sau persoanele singure pentru care urmează să se efectueze anchetele sociale 
se comunică de agenţiile teritoriale din baza de date constituită în condiţiile art. 29 alin. (2).  

(3) Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi, persoane fizice ori juridice, 
peste procentul prevăzut la alin. (1).  

(4) În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea 
locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei 
sociale sau în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea cererii şi 
declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia nu a declarat 
corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru 
încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu 
se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu.” 

În speţă, din documentaţia prealabilă emiterii dispoziţiei contestate, reţine instanţa de fond a 
nu fi rezultat existenţa unui refuz al reclamantului, de a furniza informaţiile şi documentele necesare 
pentru întocmirea anchetei sociale, iar în absenţa dovedirii de către primar a faptului pozitiv al 
solicitării informaţiilor şi documentelor necesare de la reclamant, s-a apreciat în sensul admiterii 
acţiunii. 

Mai reţine instanţa de fond că, toată corespondenţa ataşată dispoziţiei contestate, purtată între 
PRIMARUL MUNICIPIULUI M. şi reclamantul R.M., este ulterioară emiterii Dispoziţiei 
nr.227/28.02.2012, respectiv în lunile martie şi mai ale anului 2012, neputând astfel conduce la 
concluzia existenţei unei solicitări în sensul art. 30 alin. 4 din OUG.70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece. 
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Faţă de modul de formulare a dispoziţiilor art.30 alin.4 din OUG.70/2011, teza I, respectiv 
„În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei 
refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale” 
tribunalul subliniază că, legiuitorul a prevăzut în favoarea autorităţii publice locale, o marjă de 
apreciere redusă, încetarea ajutorului de încălzire fiind condiţionată de existenţa unei solicitări a 
autorităţii publice, căreia beneficiarul ajutorului să nu-i fi dat curs.  

S-a reţinut astfel că, Dispoziţia nr.227/28.02.2012 este nelegală, ca urmare a încălcării 
dispoziţiilor art. 30 alin. 4 din OUG.70/2011, teza I, în absenţa dovedirii existenţei unei solicitări în 
sensul celor de mai sus, motiv pentru care, în temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004, instanţa de 
fond a apreciat întemeiată acţiunea reclamantului, admiţând-o, cu consecinţa anulării dispoziţiei.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs PRIMARUL MUNICIPIULUI M., 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 304 
pct. 9 Cod pr.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

„Greşit instanţa de fond a apreciat în sensul că, nu s-ar fi făcut demersurile prevăzute de 
lege pentru întocmirea anchetei sociale”, atât timp cât, Comisia de ancheta a fost în imposibilitate 
de constatare a îndeplinirii condiţiilor necesare accesării acestui ajutor din partea autorităţii publice 
locale pe perioada de iarna, de către intimat, acesta refuzând efectuarea anchetei sociale. 

Solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării în tot a sentinţei recurate, în sensul 
respingerii cererii de chemare în judecată, ca nefondata. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în 
esenţă: 
 Prin Dispoziţia nr.227/28.02.2012, recurentul a dispus:  

- art.1 „începând cu data de 01.02.2012 încetează, în urma anchetei sociale, ajutorul pentru 
încălzirea locuinţei cu energie termică pentru persoanele prevăzute în anexa nr.1”, între care se afla 
şi intimatului reclamant R.M.; 

- art.2 „în baza prezentului titlu executoriu se propune recuperarea sumelor încasate 
necuvenit conform art.30 alin.4 şi alin.5 din OUG nr.70/2011, cum sunt prevăzute în anexă”…… 

Urmare emiterii sus-menţionatei dispoziţii, instanţa de fond a fost investită la data de 
06.07.2012 de către reclamantul R.M., cu acţiune având ca obiect anularea totală/parţială a 
actului administrativ, astfel că, prin Sentinţa civilă nr.3806/19.10.2012, Tribunalul Constanţa a 
dispus în sensul admiterii acţiunii, cu consecinţa anulării Dispoziţiei emisă de recurentul 
PRIMARUL MUNICIPIULUI M. pentru nelegalitate, cu motivaţia sus-expusă. 
  Acestea sunt condiţiile în care recurentul PRIMARUL MUNICIPIULUI M. deduce 
judecăţii prezentul recurs, astfel că, procedând la examinarea motivului de recurs privind „Greşit 
instanţa de fond a apreciat în sensul că nu s-ar fi făcut demersurile prevăzute de lege pentru 
întocmirea anchetei sociale”, Curtea apreciază în sensul respingerii acestuia, ca nefondat, 
pentru următoarele considerente, în esenţă: 
 Conform OUG nr. 70/31.08.2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece - Secţiunea a 5-a denumită „Verificare şi monitorizare”  

ART. 30 
     „Alin.1 - Primarii au obligaţia de a efectua lunar, până la începutul sezonului rece 
următor, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor 
înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia 
pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. 
     Alin.2 - Familiile sau persoanele singure pentru care urmează să se efectueze anchetele 
sociale se comunică de agenţiile teritoriale din baza de date constituită în condiţiile art. 29 alin.2. 
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     Alin.3 - Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi, persoane fizice ori 
juridice, peste procentul prevăzut la alin.1. 
     Alin.4 - În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru 
încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea 
anchetei sociale sau în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea 
cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia nu a 
declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul 
pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu 
acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu 
executoriu. 
     Alin.5 -  Sumele prevăzute la alin.4 se recuperează de către serviciile de specialitate ale 
primăriei de la beneficiar în termen de maximum 3 luni, se transferă agenţiei teritoriale şi se fac 
venituri la bugetul de stat. 
     Alin.6 - În situaţia prevăzută la alin.4, dacă se constată că fapta titularului constituie 
infracţiune, primarul are obligaţia să sesizeze organul de urmărire penală”. 
 Faţă de conţinutul textului de lege sus-citat, reţine Curtea că, măsura dispusă de recurent 
privind încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, poate fi luată numai în situaţia 
prevăzută de art.30 alin.4, în care: 

-  familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să 
furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, sau, 

- în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea cererii şi 
declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia nu a declarat 
corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute. 

Aşa fiind, reţine Curtea că, în speţă, nu au fost produse dovezi de către recurent, în sensul 
art.1169 Cod civil, potrivit căruia „Cel ce face o propunere înaintea judecăţii, trebuie să o 
dovedească”, care să conducă la concluzia existenţei unei solicitări, conform art.30 alin.4 din 
OUG nr.70/2011, din partea autorităţii publice, de a se furniza informaţiile şi documentele 
necesare pentru întocmirea anchetei sociale, cum de altfel, nu există dovezi privind refuzul 
furnizării unor astfel de relaţii, atât timp cât, din corespondenţa ataşată dispoziţiei contestate, 
purtată între recurentul PRIMARUL MUNICIPIULUI M. şi intimatul reclamant R.M., reiese fără 
putinţă de tăgadă că aceasta este ulterioară emiterii Dispoziţiei nr.227 din 28.02.2012, respectiv în 
lunile martie şi mai ale anului 2012.  

În absenţa dovedirii existenţei unei solicitări în sensul celor de mai sus, Curtea apreciază că, 
în temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a constatat 
întemeiată acţiunea reclamantului, admiţând-o, cu consecinţa anulării dispoziţiei, criticile aduse 
hotărârii sub acest aspect fiind nefondate. 

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

 

18. Obligarea AJPIS la plata retroactivă a indemnizaţiei suplimentare pentru creşterea 
copiilor din sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi. 
 

Art. 6 din OUG nr. 148/2005 
Decizia ICCJ nr. 26/2011 

 
În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din OUG nr. 148/2005: 
(1)  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), după data de 1 ianuarie 2006. 
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(2) Se ia în calcul la stabilirea celor 3 naşteri şi naşterea survenită până la data de 31 decembrie 
2005 inclusiv, în situaţia în care solicitanţii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă 
îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora după data de 1 ianuarie 2006.” 

Din redactarea art.6 din OUG 148/2005 rezultă că intenţia legiuitorului a fost să raporteze 
indemnizaţia de maternitate la numărul copiilor născuţi şi nicidecum la numărul naşterilor. 

Dacă s-ar admite ipoteza că indemnizaţia de maternitate s-ar acorda pentru fiecare naştere şi nu 
pentru fiecare nou născut s-ar încălca principiul egalităţii între cetăţeni şi ar fi în contradicţie cu practica 
CEDO care reţine că între persoane aflate în situaţii identice sau analoage nu poate fi operată nicio 
discriminare. În acest sens s-a pronunţat şi ICCJ prin decizia în interesul legii nr. 26 din 14 noiembrie 2011 
stabilindu-se că ”până la intrarea in vigoare a Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa 
de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului prevăzuta de art. 1 
alin. (1) din ordonanţa se acordă pentru fiecare copil născut dintr-o sarcina gemelara, de tripleţi sau 
multipleţi, in cuantum de: 800 lei pentru perioada 1 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2006; 600 lei pentru 
perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2008; 600 lei sau, opţional, 85% din media veniturilor pe ultimele 
12 luni, dar nu mai mult de 4.000 de lei pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 17 iunie 2009.” 

 
Decizia civilă nr. 718/CA/29.04.2013 

                           Dosar nr. 7792/118/2012 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, sub nr. 7792/118/2012, reclamanta 
R.E. a chemat in judecată pe pârâta A.J.P.I.S. Constanţa solicitând obligarea pârâtei la plata 
retroactivă a indemnizaţiei suplimentare pentru creşterea copiilor din sarcina gemelara, de tripleţi 
sau multipleţi, in cuantum total de 15600 lei, cumulată cu dobânda legală prevăzută de OG 13/2011.  

În motivarea cererii formulate, reclamanta a arătat că la data de 07.03.2006 a dat naştere 
fiicelor sale gemene, R.D.I. şi R.C. Întrucât la acel moment legislaţia nu prevedea expres ca doi 
copii rezultaţi dintr-o sarcină gemelară înseamnă de fapt două naşteri, nu a beneficiat de 
indemnizaţia pentru creşterea copilului decât pentru una dintre fiicele sale. 

In acest context, văzând si ultimele modificări legislative, respectiv Legea 239/2009, de 
modificare a disp. art.2 din OUG nr. 148/2005 referitor la cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzuta 
de art.1 alin.1 al aceluiaşi act normativ, cuantum care a fost majorat cu 600 lei pentru fiecare copil 
născut dintr-o sarcina gemelara, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-
o astfel de naştere, dar si Decizia in interesul legii nr. 26/14.11.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie si 
Justiţie, reclamanta a apreciat ca este repusa in termenul de a solicita indemnizaţia in cauza si pentru 
cel de-al doilea copil, ea încadrându-se in situaţia prevăzuta de art. 10 alin. 1 lit. d din OUG 
148/2005.  

A mai arătat că, pornind de la aceste precizări de ordin legislativ, doar mamele care au născut 
după 17 iunie 2009 au primit şi primesc indemnizaţie suplimentară pentru creşterea copiilor din 
sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, prin simpla aplicare corespunzătoare a legii in vigoare, 
nefiind necesar nici un fel de demers in instanţă. 

In schimb, mamele care au născut înainte de 17 iunie 2009 urmează a primi retroactiv 
indemnizaţia suplimentară pentru copiilor din sarcina gemelară, de tripleţi sau multipleţi, conform 
Deciziei in interesul legii nr. 26/14.11.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, numai in baza unei 
decizii in instanţa, cu caracter individual. 

A mai precizat reclamanta că ea a dat naştere unor copii gemeni, la data de 07.03.2006, deci 
înainte de 17 iunie 2009, motiv pentru care se consideră îndreptăţită să formuleze prezenta acţiune. 
Referitor la cuantumul indemnizaţiei solicitate, reclamanta a arătat ca au fost avute in vedere 
dispoziţiile conţinute de Decizia in interesul legii nr. 26/14.11.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie si 
Justiţie. Astfel, pentru perioada 07.03.2006 (data naşterii celor doua fiice gemene) – 31.12.2006, 
cuantumul indemnizaţiei avut in vedere la calculul sumei de 15600 lei este de 800 lei, iar intre 
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01.01.2007-07.03.2008 (data la care copiii reclamantei au împlinit vârsta de 2 ani), cuantumul 
acestei indemnizaţii este de 600 lei. 
            A mai arătat reclamanta că a făcut demersuri pentru recuperarea acestei sume, adresându-se 
direct pârâtei, însă aceasta, prin adresa nr. 6626/27.03.2012, a răspuns in sensul ca mamele care au 
născut după 17 iunie 2009 au primit si primesc indemnizaţie suplimentara pentru creşterea copiilor 
din sarcina gemelara, de tripleti sau multipleţi, prin simpla aplicare corespunzătoare a legii in 
vigoare, nefiind necesar nici un fel de demers in instanţa, in schimb, mamele care au născut înainte 
de 17 iunie 2009 urmează a primi retroactiv indemnizaţia suplimentara pentru copiilor din sarcina 
gemelara, de tripleţi sau multipleţi, conform Deciziei in interesul legii nr. 26/14.11.2011 a Înaltei 
Curţi de Casaţie si Justiţie, numai in baza unei decizii in instanţa, cu caracter individual. 
            Legal citată, pârâta a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea cererii ca nefondata, 
întrucât consideră pârâta că acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului s-a acordat legal, in 
conformitate cu legislaţia in vigoare la acea data, neputându-se retine culpa paratei in aplicarea 
prevederilor legale.  
            A mai arătat parata că în conformitate cu principiul separaţiei puterilor in stat, ICCJ decide 
asupra interpretării si aplicării unitare a legii de către toate instanţele de judecata din data, decizia 
ICCJ neavând efecte asupra părţilor. 
            Prin sentinţa civilă nr.3862 din 24.10.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a 
admis cererea formulată de reclamanta R.E., în contradictoriu cu pârâta A.J.P.I.S., a obligat pârâta la 
plata retroactivă a indemnizaţiei suplimentare pentru creşterea copiilor din sarcină gemelară, în 
cuantum de 15.600 lei. 
             Totodată a obligat pârâta la plata dobânzii legale aferente sumei de 15.600 lei. 
    Pentru a pronunţa astfel prima instanţă a reţinut că la data de 14.11.2011 a fost publicată 
Decizia nr.26 a ÎCCJ privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copiilor născuţi din sarcină 
gemelară, pentru mamele care au născut înainte de 17 iunie 2009.  
               Prin această decizie s-a stabilit că până la intrarea în vigoare a Legii nr. 239/2009 pentru 
modificarea art.2 din OUG nr. 148/2005, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului prevăzută la 
art. 1 din ordonanţă se acordă pentru fiecare copil născut din sarcină gemelară.  
             Din înscrisurile depuse la dosar, rezulta ca, la data de 07.03.2006, reclamanta a dat naştere 
fiicelor sale gemene, R.D.I. şi R.C.  
              Întrucât la acel moment legislaţia nu prevedea expres ca doi copii rezultaţi dintr-o sarcina 
gemelara înseamnă de fapt doua naşteri, reclamanta nu a beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea 
copilului decât pentru una dintre fiicele sale.  
               Instanţa a reţinut că reclamanta a dat naştere unor copii gemeni, la data de 07.03.2006, deci 
înainte de 17 iunie 2009, motiv pentru care se considera îndreptăţita să formuleze prezenta acţiune, 
fiind avute in vedere dispoziţiile conţinute de Decizia in interesul legii nr. 26/14.11.2011 a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie. Astfel, pentru perioada 07.03.2006 (data naşterii celor două fiice 
gemene) – 31.12.2006, cuantumul indemnizaţiei avut in vedere la calculul sumei de 15600 lei este 
de 800 lei, iar intre 01.01.2007 - 07.03.2008 (data la care copiii reclamantei au împlinit vârsta de 2 
ani), cuantumul acestei indemnizaţii este de 600 lei. 

Prin Decizia nr. 7044, emisă de fosta Direcţie de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie 
Constanta s-a acordat reclamantei indemnizaţia de creştere a copilului în vârstă de până la doi ani, în 
cuantum de 800 lei lunar, începând cu data de 07.03.2006 şi în cuantum de 600 lei lunar, începând 
cu data de 01.01.2007.  

Urmare a pronunţării Deciziei cu nr. 24/2011 de către ÎCCJ, reclamanta a înaintat pârâtei 
cererea sa de acordare retroactivă a indemnizaţiei lunare şi pentru creşterea celui de-al doilea copil 
geamăn. Cererea sa a fost însă respinsă, conform adresei nr. 6626/27.03.2012 emise de către pârâtă.  

În drept, tribunalul a reţinut în primul rând scopul avut în vedere de legiuitor la adoptarea 
OUG nr.148/2005, ca fiind acela de îmbunătăţire a echilibrului social-economic al familiei prin 
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susţinerea acesteia în vederea creşterii copilului, modalităţile de susţinere fiind clar stabilite şi 
constând în principal din concediul pentru creşterea copilului şi acordarea indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului. Legiuitorul nu a limitat numărul de copii născuţi concomitent pentru care se 
acordă indemnizaţia lunară, limita fiind stabilită numai la numărul de naşteri.  

Instanţa a apreciat că reclamanta trebuia să beneficieze de indemnizaţie în cuantum de 600 
lei pentru fiecare din cei doi copii născuţi la aceeaşi dată, indemnizaţia trebuind a fi acordată de la 
acelaşi moment.  

HG nr. 1025/2006 prin care au fost adoptate Normele Metodologice de aplicare a OUG nr. 
148/2005, prin dispoziţiile art. 8 alin 1 şi 2 conduc la crearea unei discriminări între persoane aflate 
în situaţii identice, impunând acordarea unei singure indemnizaţii, indiferent de numărul copiilor 
născuţi.  

În acelaşi sens s-a pronunţat şi ICCJ în Decizia nr. 1947/2007 în care se arată că „definind 
naşterea ca reprezentând aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii vii, art. 2 din HG 1825/2005 
completează în mod nelegal actul normativ cu forţă superioară în aplicarea căruia a fost adoptat şi 
încalcă principiul egalităţii de tratament între copiii proveniţi dintr-o sarcină multiplă”.  

De altfel, legiuitorul a intervenit prin adoptarea Legii 239/2009, modificând art. 2 din OUG 
nr. 148/2005, în sensul acordării indemnizaţiei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară 
sau multiplă.  

Pentru perioada de timp anterioară acestei modificări legislative, ÎCCJ, prin Decizia 
nr.26/14.11.2011 a statuat că: „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.1 alin. (1) şi art.6 alin.(1) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că, până la intrarea în vigoare a Legii 
nr.239/2009 pentru modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului prevăzută de art. 1 alin. (1) din ordonanţă se acordă 
pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, în cuantum de: 800 lei 
pentru perioada 1 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2006; 600 lei pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 31 
decembrie 2008; 600 lei sau, opţional, 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni, dar nu mai 
mult de 4.000 de lei pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 17 iunie 2009”.  

Această Decizie este obligatorie pentru instanţele de judecată învestite cu soluţionarea unor 
litigii în care se invocă aceeaşi chestiune de drept, potrivit art. 330 ind. 7 alin. 4 din Codul de 
procedură civilă.  

Împotriva acestei hotărârii în termen legal a formulat recurs pârâta A.J.P.I.S. care a 
criticat-o sub aspectele: 

Reclamanta R.E., în temeiul prevederilor OUG nr.148/2005, a beneficiat de indemnizaţia 
acordată pentru creşterea copilului pentru naşterea celor doi copii gemeni.  

În baza deciziei nr.7044 din 17.07.2006 emisă de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială 
Constanţa reclamanta a beneficiat de indemnizaţie potrivit OUG nr. 148/2005 în cuantum de 800 
lei/lună începând cu data de 07.06.2006. 

Acordarea indemnizaţiei s-a făcut conform art.10 alin.1 lit.a din OUG nr.148/2005, începând 
cu ziua următoare celei în care a încetat concediul de maternitate. Potrivit adeverinţei 
nr.6336/29.05.2006 eliberată de DGASPC Constanţa, reclamanta în perioada 01.02.2006 – 
06.06.2006 a fost în concediu de maternitate iar contractul de muncă a fost suspendat la data de 
07.06.2006. Ca urmare, indemnizaţia pentru creşterea copilului s-a acordat începând cu 07.06.2006. 

Astfel, pentru luna iulie 2006 indemnizaţia primită a fost de 640 lei, iar pentru intervalul 
01.07.2006-01.01.2007 de 800 lei/luna (total 4800 lei). 

Începând cu data de 01.01.2007, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului s-a 
modificat la 600 lei/luna, până la împlinirea vârstei de 2 ani a copiilor, adică 07.03.2008. 
Indemnizaţia pentru intervalul 01.01.2007-01.03.2008 a fost de 600 lei/luna (total 8400 lei) iar 
pentru luna martie 2008 de 135 lei. 
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Calculul corect al indemnizaţiei încasate de către reclamanta R.E. este următorul:  640 lei+(6 
luni x 800 lei)+(14 luni x 600 lei)+ 135 lei= 13945 lei. 

Rezultă că indemnizaţia pentru creşterea copilului totală de care a beneficiat reclamanta a 
fost in cuantum total de 13.975 lei. 

In concluzie, reclamanta nu poate primi retroactiv indemnizaţie pentru cel de-al doilea copil 
născut dintr-o sarcină gemelară, decât in acelaşi cuantum de 13.975 si nu in suma de 15.600 lei, cum 
reiese din sentinţa nr.3862/24.10.2012. 

Consideră ca netemeinică şi obligarea AJPIS Constanţa la plata dobânzii legale aferente 
sumei de 15.600 lei in temeiul OG nr.13/2011. Apreciază că prevederile actului normativ nu îi sunt 
aplicabile, OG nr.13/2011 reglementând in mod distinct doua categorii de dobânzi: 

- dobânda legala remuneratorie, ca echivalent al folosirii capitalului in cazul împrumuturilor, 
si 

- dobânda penalizatoare, ca sancţiune a neachitării sumelor datorate la scadenta, atât in cazul 
împrumutului cât şi în cazul altor obligaţii contractuale. 

In drept: dispoziţiile OUG nr.148/2005, art.304 pct.9 si art.3041 Cod proc.civ. 
Analizând legalitatea sentinţei recurate din prisma acestor critici Curtea constată 

următoarele: 
Art. 6 din OUG 148/2005 prevede că: 
(1)  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), după data de 1 
ianuarie 2006. 

(2) Se ia în calcul la stabilirea celor 3 naşteri şi naşterea survenită până la data de 31 
decembrie 2005 inclusiv, în situaţia în care solicitanţii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă 
de urgenţă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora după data de 1 ianuarie 2006.” 

Din redactarea art.6 din OUG 148/2005 rezultă că intenţia legiuitorului a fost să raporteze 
indemnizaţia de maternitate la numărul copiilor născuţi şi nicidecum la numărul naşterilor. 

Dacă s-ar admite ipoteza că indemnizaţia de maternitate s-ar acorda pentru fiecare naştere şi 
nu pentru fiecare nou născut s-ar încălca principiul egalităţii între cetăţeni şi ar fi în contradicţie cu 
practica CEDO care reţine că între persoane aflate în situaţii identice sau analoage nu poate fi 
operată nicio discriminare. 

În acest sens s-a pronunţat şi ICCJ prin decizia în interesul legii nr. 26 
din 14 noiembrie 2011 stabilindu-se că ”până la intrarea in vigoare a Legii nr. 239/2009 pentru 
modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copilului prevăzuta de art. 1 alin. (1) din ordonanţa se acorda pentru fiecare copil 
născut dintr-o sarcina gemelara, de tripleţi sau multipleţi, in cuantum de: 800 lei pentru perioada 1 
ianuarie 2006-31 decembrie 2006; 600 lei pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2008; 
600 lei sau, opţional, 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 de lei 
pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 17 iunie 2009.” 

În raport de dispozitivul deciziei în interesul legii, instanţa de fond a stabilit în mod corect 
atât dreptul reclamantei la indemnizaţia de creştere a copilului retroactiv dar şi suma ce i se cuvine 
pentru doi ani în care, pentru unul din copii,nu a primit nicio suma. 

Instanţa de fond a calculat corect suma de care trebuia să beneficieze reclamanta luând în 
calcul atât data naşterii copiilor şi data la care aceştia au împlinit vârsta de 2 ani, cât şi modalitatea 
de calcul reţinută în decizia în interesul legii, respectând  dispoziţiile obligatorii ale acesteia. 

Nici critica referitoare la dobânda legală nu poate fi reţinută întrucât actul normativ este 
aplicabil sumelor datorate şi neachitate în scopul de a acoperi prejudiciul suferit datorită neplăţii la 
termen a respectivei sume. OG nr. 13/2011 nu reglementează numai situaţiile enumerate de către 
recurentă în criticile formulate ci, cuprinde dispoziţii privind dobânda legală remuneratorie şi 
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penalizatoare pentru obligaţii băneşti neachitate în termen precum şi cele decurgând din contractele 
bancare.  

Pentru toate aceste considerente Curtea, apreciind ca nefondate criticile formulate, va 
respinge recursul ca nefondat, menţinând ca legală şi temeinică sentinţa recurată. 

 

19. Contestaţie în anulare. Competenţa materială a soluţionării cauzei pe fond. 
 

Art.317 alin.1 pct.2, art.318 teza a II-a Cod procedură civilă 
 

          Potrivit art.317 alin.1 pct.2 Cod procedură civilă, se reţine 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: 

2. când hotărârea a fost dată de judecători cu încălcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la 
competenţă.” 

Prin urmare, pe de o parte, necompetenţa materială a instanţei poate fi invocată printr-o contestaţie 
având ca obiect chiar hotărârea pronunţată de instanţa necompetentă, situaţie ce nu se verifică în cauză 
deoarece contestatoarea nu invocă necompetenţa instanţei care a pronunţat decizia contestată, ci a instanţei 
care a pronunţat sentinţa de fond, respectiv necompetenţa Tribunalului Constanţa, aspect pe care l-ar fi 
putut pune în discuţie doar într-o eventuală contestaţie în anulare îndreptată împotriva acestei hotărâri. 

Pe de altă parte, este necesar ca motivul invocat să nu fi putut fi pus în discuţie în calea de atac a 
recursului, situaţie care, de asemenea, nu este incidentă în cauză deoarece recursul a fost analizat pe fond, 
nefiind soluţionat în baza vreunei excepţii de procedură, iar instanţa nu ar fi avut nevoie, pentru a stabili 
competenţa materială a primei instanţe de alte verificări de fapt. 

Potrivit art.318 teza a II-a Cod procedură civilă, „Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate 
cu contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale …”. 

Greşeala materială presupune o eroare pe care o comite instanţa, în legătură cu aspectele formale 
ale judecării recursului, prin confundarea unor elemente importante sau a unor date materiale, şi care are 
drept consecinţă darea unei soluţii greşite. Calea contestaţiei în anulare nu este deschisă pentru greşeli de 
judecată.  

 
Decizia civilă nr. 739/CA/30.04.2013 

                           Dosar nr. 13/36/2013 
 
 Prin cererea formulată la data de 7.01.2013 şi înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa 
sub nr.13/36/2013, contestatoarea SC A.S. SA a formulat, în contradictoriu cu intimata A.P.I.A. - 
Centrul Judeţean Tulcea, contestaţie în anulare împotriva deciziei civile nr.2468/29.10.2012, 
pronunţată de această instanţă în dosarul nr.4053/88/2010, solicitând: 

- în temeiul prevederilor art.317 alin.2 Cod procedură civilă, admiterea contestaţiei în 
anulare, anularea deciziei pronunţate de instanţa de recurs şi, rejudecând, să se constate că prima 
instanţă nu era competentă din punct de vedere material să procedeze la soluţionarea cauzei; 

- în temeiul prevederilor art.319 cod procedură civilă, suspendarea executării deciziei civile 
nr. 2468 din 29.10.2012. 

Contestatoarea a criticat hotărârea pronunţată de instanţa de recurs sub aspectul competenţei 
materiale de soluţionare a cauzei pe fond, cât şi sub aspectul unor greşeli de procedură. 

În ce priveşte prima critică, învederează că, potrivit dispoziţiilor art.2 pct. 1 lit. d Cod 
procedură civilă, coroborate cu art.10 alin.1 din Legea 554/2004, competenţa materială de 
soluţionare a cauzei în primă instanţă revenea Curţii de Apel Constanţa. 

În speţă, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 1.227.000 lei, deci peste 
500.000 lei, caz în care competentă să soluţioneze acţiunea introductivă de instanţă era Curtea de 
Apel Constanţa. 
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Se poate constata că Tribunalul Tulcea a calificat litigiul ca fiind unul de contencios 
administrativ şi fiscal, dar a pronunţat o hotărâre cu încălcarea dispoziţiilor de ordine publică 
privitoare la competenţă, astfel că şi decizia pronunţată de instanţa de recurs a fost pronunţată cu 
încălcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă, în sensul dispoziţiilor art.317 
alin.1 pct.2 Cod procedură civilă. 

Hotărârea pronunţată încalcă dispoziţiile legale imperative, de ordine publică, referitoare la 
competenţă, de strictă interpretare şi aplicare, sancţionată cu nulitatea în condiţiile art.105 alin.1 Cod 
procedură civilă. 

În opinia contestatoarei, instanţa de recurs avea obligaţia, în conformitate cu prevederile 
art.306 alin. 2 coroborate cu cele ale art.309 cod procedură civilă să pună în dezbaterea părţilor 
motive de ordine publică, pe care le invocă din oficiu. 

Raportat la toate aceste aspecte, apreciază contestaţia în anulare pe deplin justificată şi 
admisibilă. 

În ce priveşte a doua critică, arată că instanţa de recurs a săvârşit o greşeală procedurală, 
respectiv a confundat elementele esenţiale şi datele aflate la dosarul cauzei astfel: acţiunea 
reclamantei recurente era inadmisibilă astfel cum a fost formulată deoarece este o acţiune prin care o 
autoritate publică solicită unui particular restituirea unei sume acordate cu titlu de sprijin financiar, 
ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei legale - obligaţie de rezultat - avută în vedere la acordarea 
acestui sprijin. Acest sprijin financiar îşi are izvorul primar în OUG nr.123/2006, potrivit căruia 
statul oferă agricultorilor sprijin sub forma unor subvenţii, iar beneficiarii subvenţiei pot fi persoane 
fizice sau juridice. 

Acţiunea a fost întemeiată pe disp. art. 1092 Cod civil, art.1105 Cod civil, raportat la 
prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 687/2007. Constatarea ajutorului necuvenit constând în creanţe 
bugetare rezultate între altele şi din derularea OUG 123/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
125/2007, cu modificările şi completările ulterioare, calculul şi individualizarea acestuia se 
efectuează de către organele competente ale instituţiei responsabile pentru implementarea 
ajutoarelor de stat, în speţă reclamanta recurentă A.P.I.A. Documentul de constatare, stabilire şi 
individualizare a obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare rezultate din ajutorul necuvenit - 
procesele- verbale de recepţie şi restituire - trebuie să cuprindă elementele actului administrativ 
fiscal prev. de OG nr.92/2003 cu modificările ulterioare, precum şi elemente specifice, dacă este 
cazul şi reprezintă titlu de creanţă. 
 Acest titlu de creanţă trebuia să fie comunicat debitorului de către instituţia responsabilă în 
conformitate cu dispoziţiile OG nr.92/2003 cu modificările ulterioare, devenind în acest fel titlu 
executoriu.  

În consecinţă, acţiunea reclamantei era inadmisibilă atâta timp cât exista o lege specială, ce 
reglementează modul de recuperare a ajutoarelor de stat nejustificate, ale cărei dispoziţii legale 
trebuie să fie respectate şi aplicate cu prioritate. 

Aşadar, sumele acordate cu titlu de sprijin financiar provin de la bugetul de stat, iar 
acordarea lor, verificarea utilizării lor conform scopului pentru care au fost acordate şi recuperarea 
lor, în cazul utilizării necorespunzătoare, cade în sarcina Agenţiei de Plăţi si Intervenţie Pentru 
Agricultură, instituţie publică care dispune de banii publici în raport de dispoziţiile art.3 alin. 2 din 
OUG 123/2006. 
 Solicită să se reţină că neîndeplinirea obligaţiei de către beneficiar conferă ajutorului 
financiar acordat natura unei creanţe bugetare, sumele ce trebuie recuperate urmând a fi livrate tot la 
bugetul de stat. În atare condiţii devin aplicabile în speţă dispoziţiile art. 1 alin. 2 din Codul de 
procedură fiscală, conform căruia prezentul cod se aplică şi pentru ..." administrarea creanţelor 
provenind din ... alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit legii, în 
măsura în care prin lege nu se prevede altfel, respectiv ale art. 2 alin. 2 din acelaşi act normativ 
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potrivit cu care prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea .... altor 
sume datorate bugetului local consolidat”. 

Apreciază contestatoarea că instanţa de recurs trebuia să constate că acţiunea reclamantei a 
fost corect respinsă de către prima instanţă, chiar dacă motivaţia acestei soluţii era eronată. 

Cu privire la solicitarea de a suspenda executarea sentinţei civile nr.2468 din 29.10.2012 
pronunţate în dosarul nr. 4053/88/2010 al Curţii de Apel Constanţa, învederează instanţei că 
prevederile art.319 cod procedură civilă prevăd această posibilitate după depunerea unei cauţiuni, 
care nu va fi mai mare decât 20% din valoarea obiectului cererii, iar având în vedere motivele clar 
expuse şi argumentate anterior, cererea de suspendare din punctul său de vedere este întemeiată. 

În drept, a invocat dispoziţiile art.317 alin.1 pct.2, 318, 319 cod procedură civilă. 
 Contestatoarea, prin reprezentantul legal, nu a mai susţinut capătul de cerere privind 
suspendarea executării deciziei pronunţată de instanţa de recurs. 

În termenul de amânare a pronunţării, intimata a depus la dosar concluzii scrise prin care a 
solicitat respingerea contestaţiei formulate de SC A.S. SA ca neîntemeiată şi menţinerea deciziei 
pronunţate de instanţa de recurs ca fiind legală şi temeinică. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată contestaţia în 
anulare nefondată. 

Astfel, prin decizia civilă nr.2468/29.10.2012 Curtea de Apel Constanţa a admis recursul 
declarat de reclamanta A.P.I.A. - Centrul Judeţean Tulcea în contradictoriu cu intimata pârâtă SC A. 
SA S. împotriva sentinţei civile nr.4864/24.11.2011, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul 
nr.4053/88/2010. A modificat în tot hotărârea în sensul că a admis cererea şi a obligat pârâta către 
reclamantă la plata sumei de 1.227.000 lei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de recurs a reţinut că prin cererea 
nr.123/14.09.2007, pârâta SC „A” SA S. a solicitat acordarea de sprijin financiar pentru bonuri 
valorice pentru o suprafaţă agricolă realizată în toamna anului 2007 de 4222 ha, din care grâu 2113 
ha, rapiţă 1845 ha şi altele 264 ha. 

Prin procesul-verbal nr. 399/13.06.2008 se menţionează că beneficiarul SC A.S. SA şi 
reprezentantul APIA au procedat la verificarea suprafeţelor înfiinţate de beneficiar în toamna anului 
2007, conform angajamentului formulat în cererea nr.123/2007, iar în urma verificării a constatat 
pentru cultura de grâu că suprafaţa din cerere este de 2113 ha, suprafaţa realizată este 1814 ha, că  
suma primită (bon valoric) este de 1.056.500 lei, că suma justificată este de 907.000 lei, iar suma 
nejustificată, care se restituie este de 149.500 lei. 

De asemenea, prin cererea nr. 431/2.11.2007, pârâta SC A. SA S. a solicitat acordarea de 
sprijin financiar prin bonuri valorice pentru o suprafaţă agricolă realizată în toamna anului 2007, de 
4711 ha, exclusiv grâu. 

În procesul-verbal nr. 398/13.06.2008, se menţionează că beneficiarul SC A. SA S. şi 
reprezentatul APIA au verificat suprafeţele înfiinţate de beneficiar în toamna anului 2007, conform 
angajamentului formulat în cererea nr. 431/2007, iar în urma verificării s-a constatat pentru cultura 
de grâu că suprafaţă din cerere este de 4711 ha, că suprafaţa realizată este de 2556 ha, că suma 
primită (bon valoric) este de 2.355.500 lei, că suma justificată  este de 1.278.000 lei, iar suma 
nejustificată care se restituie este de  1.077.500 lei. 

Aşa cum a menţionat reclamanta prin concluziile scrise formulate, acţiunea sa este 
întemeiată pe prevederile art.15 alin.1 şi 3 din  Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale nr.687/2007. 

Instanţa a apreciat acţiunea întemeiată, motiv pentru care a admis recursul, a modificat în 
tot hotărârea în sensul că a admis cererea şi a dispus obligarea pârâtei către reclamantă la plata 
sumei de 1.227.000 lei. 
          În ceea ce priveşte prima critică invocată de contestatoare, respectiv cea prevăzută de art.317 
alin.1 pct.2 Cod procedură civilă, se reţine că, potrivit acestor dispoziţii, „Hotărârile irevocabile pot 
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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: 

2. când hotărârea a fost dată de judecători cu încălcarea dispoziţiilor de ordine publică 
privitoare la competenţă.” 
           Prin urmare, pe de o parte, necompetenţa materială a instanţei poate fi invocată printr-o 
contestaţie având ca obiect chiar hotărârea pronunţată de instanţa necompetentă, situaţie ce nu se 
verifică în cauză deoarece contestatoarea nu invocă necompetenţa instanţei care a pronunţat decizia 
contestată, ci a instanţei care a pronunţat sentinţa de fond, respectiv necompetenţa Tribunalului 
Constanţa, aspect pe care l-ar fi putut pune în discuţie doar într-o eventuală contestaţie în anulare 
îndreptată împotriva acestei hotărâri. 
          Pe de altă parte, este necesar ca motivul invocat să nu fi putut fi pus în discuţie în calea de 
atac a recursului, situaţie care, de asemenea, nu este incidentă în cauză deoarece recursul a fost 
analizat pe fond, nefiind soluţionat în baza vreunei excepţii de procedură, iar instanţa nu ar fi avut 
nevoie, pentru a stabili competenţa materială a primei instanţe de alte verificări de fapt. 
         Ori, se constată că pârâta contestatoare nu a invocat necompetenţa materială nici în faţa primei 
instanţe şi nici în calea de atac, deşi a avut această posibilitate, astfel că nu poate obţine retractarea 
hotărârii atacate. 

Referitor la al doilea motiv susţinut, se reţine că, potrivit art.318 teza a II-a Cod procedură 
civilă, „Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea dată este 
rezultatul unei greşeli materiale …”. 
         Greşeala materială presupune o eroare pe care o comite instanţa, în legătură cu aspectele 
formale ale judecării recursului, prin confundarea unor elemente importante sau a unor date 
materiale, şi care are drept consecinţă darea unei soluţii greşite. Calea contestaţiei în anulare nu este 
deschisă pentru greşeli de judecată.  
           Curtea reaminteşte că în cadrul contestaţiei în anulare nu se analizează nelegalitatea sau 
netemeinicia deciziei date în recurs, hotărâre care este de altfel irevocabilă şi intrată în puterea 
lucrului judecat, iar aspectele ce pot fi aduse în discuţie într-o astfel de cale de atac nu pot reprezenta 
decât chestiuni formale şi nu de judecată. 
            Ori, se constată că susţinerile contestatoarei se referă la lipsa de temei legal a acţiunii, aspect 
analizat şi avut în vedere de instanţa de recurs, care a reţinut că cererea este întemeiată pe 
prevederile art.15 alin.1 şi 3 din Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.687/2007. 
           Sprijinul financiar a fost acordat contestatoarei în baza OUG nr.123/2006, act normativ care 
nu a reglementat şi modalitatea în care urma a se recupera prejudiciul creat de beneficiar bugetului 
de stat prin folosirea sprijinului financiar în alt scop decât pentru cel pentru care a fost acordat. 
           În atare situaţie, având în vedere că, la momentul respectiv, APIA nu avea competenţa legală 
de a emite acte juridice (titluri executorii) în vederea recuperării creanţelor bugetare, nu se poate 
susţine că reclamanta nu avea deschisă calea unei acţiuni în justiţie în acest scop, iar acţiunea sa era 
inadmisibilă. 
          Pe de altă parte, admisibilitatea unei acţiuni nu constituie o chestiune formală, ci ţine de 
legalitatea sesizării instanţei, aspect pe care părţile aveau posibilitatea de a-l supune dezbaterii. 
           Pentru considerentele expuse, apreciind că nu pot fi reţinute în cauză nici necompetenţa 
materială a instanţei şi nici existenţa vreunei erori materiale, urmează a respinge contestaţia în 
anulare formulată ca nefondată.  
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20. Excepţie de nelegalitate a ordinului de constituire a dreptului de proprietate emis de 
prefect. Posesia netulburată timp de 20 de ani a terenului. Nulitatea actului de donaţie. 
 

Art. 1, 2, 5 din Legea nr. 679/2002 
 

Excepţia de nelegalitate trebuie analizată din perspectiva Legii nr. 679/2002, care în art. 1 prevede: 
„(1) Se constituie dreptul de proprietate privată asupra terenurilor aferente caselor de locuit şi 

anexelor gospodăreşti, precum şi asupra curţii şi grădinii din jurul acestora, cuprinse în anexa care face 
parte integrantă din prezenta lege, pentru locuitorii din unităţile administrativ-teritoriale situate în Delta 
Dunării, care îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) au domiciliul în localitatea în care este situat terenul pentru care solicită constituirea dreptului de 
proprietate; 

b) fac dovada că posedă terenul în cauză de cel puţin 20 de ani, ei sau autorii lor. 
(2) Dovada posesiei se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege”. 
Potrivit art. 5 din Legea nr. 679/2002: 
„(1) Cererea persoanei îndreptăţite se analizează de către comisia locală, iar propunerile se 

înaintează prefectului judeţului Tulcea în termen de 30 de zile de la depunerea cererii. 
(4) Pe baza ordinului prefectului şi a actelor dosarului cauzei, comisia judeţeană pentru aplicarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va emite şi va 
elibera celor îndreptăţiţi titlul de proprietate, conform legii”.  

Referitor la actul de donaţie al părinţilor părţilor despre care se afirmă că este un act nul, acesta nu 
îndeplineşte condiţiile de valabilitate, nefiind încheiat în formă autentică (cerută de lege şi în 1987), dar 
acest înscris, coroborat cu posesia netulburată de la acea dată a imobilului, conducea la dobândirea 
proprietăţii, părţile având domiciliul în aceeaşi localitate, îndeplinind toate condiţiile (nul ca donaţie) de a fi 
un just titlu, care urmat de o posesie utilă a condus la emiterea ordinului de către Prefect, dovezile în acest 
sens fiind incontestabile. 

În ce priveşte certificatul de moştenitor 61/21.07.1998, instanţa de fond a reţinut existenţa acestuia, 
dar în cauză, fiind dovedite de către intimat a fi îndeplinite cerinţele Legii nr. 679/2002 şi cum recurenta nu 
îndeplinea condiţia posesiunii terenului de cel puţin 20 de ani, posesia fiind exclusiv a intimatului, este 
evident că legal s-a reţinut că excepţia de nelegalitate a Ordinului de constituire a dreptului de proprietate 
pentru intimat este nefondată. 

 
Decizia civilă nr. 764/CA/09.05.2013 

                           Dosar nr. 4496/88/2012 
 

În dosarul  Judecătoriei Tulcea nr. 6332/327/2011, reclamanta Z.M. a invocat excepţia de 
nelegalitate a Ordinului nr.394/26.08.2009 emis de INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL 
TULCEA. 
 În motivarea excepţiei, s-a susţinut că prezentul ordin a fost emis cu încălcarea prevederilor 
legii nr. 679/19.12.2002 si art. 58 din Legea nr. 18/1991, 

S-a arătat că în urma decesului autorilor părţilor s-a dezbătut succesiunea, eliberându-se 
certificatul de moştenitor nr. 61/21.07.1998 prin care se arată că toţi moştenitorii au acceptat 
succesiunea autorilor, fiecare cu o cota de 1/3 din bunurile imobile. 

S-a mai învederat că în baza acestui certificat au fost înscrise şi în registrul agricol şi-n 
evidenţele fiscale înstrăinând o parte din succesiunea prin contractul de vânzare cumpărare nr. 
1617/10.10.1991 si nr. 1698/17.09.1998. 

Reclamanta mai învederează că pârâtul G.I. a ascuns Comisiei locale existenţa certificatului 
de moştenitor producând o fraudă la lege, atestându-se o situaţie nereală, neîndeplinind condiţiile 
Legii nr. 679/2002, respectiv faptul că ar fi avut o posesie de 20 de ani asupra imobilului. 

Cum este vorba de un bun aflat în indiviziune, moştenitorii stăpânesc bunurile unii pentru 
alţii, posesia având un caracter precar, astfel încât pârâtul nu îndeplinea cerinţele mai sus amintite. 
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Prin încheierea din 05.07.2012 pronunţată Judecătoria Tulcea în dosarul nr.6332/327/2011, 
s-a dispus suspendarea judecăţii cauzei şi sesizarea Tribunalului Tulcea - Secţia de contencios 
administrativ pentru soluţionarea excepţiei de nelegalitate. 

Cauza a fost înregistrată sub nr.4496/88/2012. 
Pârâta INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA a formulat întâmpinare prin 

care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei deoarece între reclamantă şi 
INSTITUŢIA PREFECTULUI nu există nici un raport juridic, iar numai persona îndreptăţită care a 
formulat cerere de constituire a dreptului de proprietate poate formula acţiune. 

De asemenea, s-a invocat excepţia lipsei de interes deoarece nedepunându-se nicio cerere de 
constituire a dreptului de proprietate, interesul nu este născut, simpla anulare a ordinului prefectului 
neducând în mod automat la constituirea dreptului de proprietate al reclamantei. 

Prin concluziile scrise, pârâtul G.I. a invocat excepţia tardivităţii arătând că sunt incidente 
dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 554/2004, întrucât reclamanta nu a introdus procedura prealabilă în 
termen de 6 luni de la data emiterii actului. 

Asupra excepţiei de tardivitate a excepţiei de nelegalitate invocată de pârâtul G.I. prin prisma 
motivelor pentru care s-a invocat această excepţie, Tribunalul Tulcea a constatat că, faţă de 
dispoziţiile exprese ale art. 4 din Legea nr. 554/2004, potrivit căruia legalitatea unui act 
administrativ unilateral  poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din 
oficiu sau la cererea părţii interesate, excepţia de procedură privind momentul formulării acesteia 
este neavenită şi nefondată. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active şi a lipsei de interes a 
reclamantei, tribunalul a reţinut că nu sunt întemeiate, având în vedere faptul că excepţia 
de nelegalitate a fost invocată de reclamanta Z.M., care are calitatea de parte în litigiul având ca 
obiect anularea titlului de proprietate nr. 10264 în care s-a invocat excepţia de nelegalitate a 
Ordinului nr. 394/26.08.2009 emis de INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA. 

Reclamanta justifica un interes juridic, personal, născut şi actual prin raportare la fondul 
litigiului de care depinde legalitatea Ordinului nr. 394/ 26.08.2009 emis de INSTITUŢIA 
PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA. 

Prin sentinţa civilă nr. 8682/21.12.2012, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul 
nr.4496/88/2012: 

- S-a respins excepţia tardivităţii formulării excepţiei de nelegalitate ca nefondată; 
- S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei Z.M., ca nefondată; 
- S-a respins excepţia lipsei de interes în exercitarea acţiunii de către reclamanta Z.M., ca 

nefondată. 
- S-a respins excepţia de nelegalitate a Ordinului nr. 394/26.08.2009 emis de INSTITUŢIA 

PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA, ca nefondată. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul Tulcea a reţinut următoarele: 
Excepţia de nelegalitate trebuie analizată din perspectiva Legii nr. 679/ 19.12.2002. 
În baza art. 1 din lege: 

    „(1) Se constituie dreptul de proprietate privată asupra terenurilor aferente caselor de locuit şi 
anexelor gospodăreşti, precum şi asupra curţii şi grădinii din jurul acestora, cuprinse în anexa care 
face parte integrantă din prezenta lege, pentru locuitorii din unităţile administrativ-teritoriale 
situate în Delta Dunării, care îndeplinesc următoarele condiţii: 
    a) au domiciliul în localitatea în care este situat terenul pentru care solicită constituirea 
dreptului de proprietate; 
    b) fac dovada că posedă terenul în cauză de cel puţin 20 de ani, ei sau autorii lor. 
    (2) Dovada posesiei se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege”. 

Potrivit art. 5 din legea nr. 679/19.12.2002 : 



331 
 

    „(1) Cererea persoanei îndreptăţite se analizează de către comisia locală, iar propunerile 
se înaintează prefectului judeţului Tulcea în termen de 30 de zile de la depunerea cererii. 

    (2) Prefectul va emite ordinul de finalizare a procedurilor în termen de 90 de zile de la 
data depunerii cererii. Ordinul va fi comunicat de îndată persoanei îndreptăţite. 

    (3) Ordinul prefectului poate fi atacat în termen de 30 de zile de la data comunicării, la 
Tribunalul Tulcea. 

    (4) Pe baza ordinului prefectului şi a actelor dosarului cauzei, comisia judeţeană pentru 
aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
va emite şi va elibera celor îndreptăţiţi titlul de proprietate, conform legii”.  

Tribunalul Tulcea a reţinut că pârâtul G.I., prin cererea nr. 195/14.03.2003, înregistrată la 
Comisia locală C., a solicitat în baza Legii nr. 679/2002 constituirea dreptului de proprietate pentru 
suprafaţa de 2180 mp teren intravilan situat în localitatea M., com. C., jud. Tulcea. 

S-a reţinut că au fost îndeplinite condiţiile impuse de art. 1 din Legea nr. 679/19.12.2002, 
G.I. având domiciliul în sat M., com. C., jud. Tulcea aşa cum rezultă din copia cărţii de identitate. 

În ceea ce priveşte faptul că posedă terenul în cauză de cel puţin 20 de ani, el sau autorii săi, 
instanţa a avut în vedere actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 
103649/21.10.2009. 

Prin actul sub semnătura privată, M.G. a vândut casa şi terenul aferent soţilor G.C. şi A. Prin 
înscrisul sub semnătura privată, autorii G.C. şi A. au „donat” fiului lor G.C.I. locuinţa şi terenul 
aferent situat în M., com. C., jud. Tulcea si cumpărat de la M.G. 

Martorii T.R. si C.P. au arătat că G.I. deţine casa si terenul aferent de la tatăl său, care a 
cumpărat casa în 1981 de la M.G. 

Instanţa a reţinut că respectivele înscrisuri sub semnătura privată nu au transmis vreun drept 
real, dar sunt importante, în coroborare cu declaraţiile martorilor, în ceea ce priveşte posesia cerută 
de art. 1 alin. 1 lit.b din Legea nr. 679/19.12.2002. 

Astfel, nu se poate susţine că posesia lui G.I. ar fi fost sub titlu precar, acesta comportându-
se ca un proprietar, aşa cum rezultă din înscrisul numit „donaţie” din 15.08.1987. 

De asemenea, reţine tribunalul, nu se poate considera că posesia este echivocă în sensul că nu 
se poate preciza dacă a posedat pentru sine sau pentru ceilalţi moştenitori, amintita „donaţie” 
indicând în mod clar îndeplinirea cerinţei unei posesii univoce. 

Chiar dacă s-ar lua în considerare numai perioada în care reclamantul a exercitat posesia 
asupra imobilului, fără a adăuga si posesia autorilor săi, s-a reţinut că este îndeplinită cerinţa unei 
posesii de cel puţin 20 de ani în persoana numitului G.I. 

Aşa cum rezultă din referatul nr. FF 649/21.08.2009, constatându-se că au fost parcurse toate 
etapele procedurale prevăzute de Legea nr. 679/2002, s-a propus emiterea ordinului de constatare a 
finalizării procedurilor referitoare la cererea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra 
terenului solicitat de G.I. 
 Câtă vreme cele două condiţii cerute de textul legal au fost îndeplinite în persoana 
beneficiarului, reţine Tribunalul Tulcea că excepţia de nelegalitate a Ordinului Prefectului este 
nefondată. 
 Faţă de cele de mai sus, a fost respinsă excepţia de nelegalitate a Ordinului 
nr.394/26.08.2009 emis de INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA, ca nefondată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta Z.M., criticând-o pentru 
netemeinicie şi nelegalitate. 

Prin recursul său, reclamanta Z.M. arată că instanţa de fond a reţinut în hotărâre aspecte 
străine cauzei şi a dat eficienţă unui înscris nul absolut, fără nicio relevanţă în cauză şi nu s-a 
pronunţat asupra unor înscrisuri cu adevărat relevante: certificat de moştenitor nr.69/70/1998 emis 
de Notarul Public, adeverinţa nr. 405/20.03.2012, contractele de vânzare-cumpărare nr. 
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1617/10/1991 şi 1968 încheiate la Notarul Public, judecătorul fondului reţinând în schimb o posesie 
de 20 de ani, ceea ce este în contradictoriu cu probele administrate, dar şi cu legea. 

Se mai arată că de fapt terenul ce face obiectul constituirii dreptului de proprietate de 2180 
mp (în realitate 1840 mp) conform actelor anterioare a fost dobândit de părinţii părţilor (G.C. 
decedat la 9.12.1989 şi G.A. decedată la 22.01.1996) în anul 1981 prin cumpărare cu act sub 
semnătură privată. 

În urma decesului acestora, moştenirea s-a dezbătut, eliberându-se certificatul de moştenitor 
nr.61/21.07.1998, prin acesta stabilindu-se că masa succesorală este formată din două bunuri 
imobile: un teren în suprafaţă de 1800 mp fără construcţie în satul M. şi un teren de 1840 mp şi o 
casă de locuit din două camere, sală, marchiză, bucătărie, magazie, baie şi grajd situate tot în M., 
comuna C., judeţ Tulcea, prin acest act arătându-se că toţi cei trei moştenitori au acceptat moştenirea 
părinţilor, având fiecare câte o cotă de 1/3 din imobile, fiecare moştenitor recunoscând fiecare faţă 
de ceilalţi calitatea de moştenitori acceptanţi ai succesiunii, pe baza acestuia, fiind înscrişi şi în 
evidenţele fiscale şi agricole până în 2012, aşa cum rezultă din acte (adeverinţă şi chitanţe fiscale). 

Cu rea-credinţă, pârâtul a ascuns comisiei pentru constituirea dreptului de proprietate situaţia 
reală a imobilului, nedepunând certificatul de moştenitor emis pe numele tuturor moştenitorilor 
(61/21.07.1998 şi nici Comisia Locală, nici Prefectul şi nici Comisia Judeţeană nu au verificat 
evidenţele din Registrul agricol. 

Astfel, s-a produs o fraudă la lege, atestându-se o situaţie nereală şi nefiind îndeplinite 
condiţiile L.679/19.12.2002. 

În ce priveşte condiţia prevăzută la art.1 lit.b din lege, face dovada că a posedat terenul cel 
puţin 20 de ani, îndeplinind toate condiţiile  ce se cer cerute de textul de lege, art.1847 Cod civil, 
acelea ca posesia să fie continuă, neîntreruptă, netulburată, sub nume de proprietar. 

Moştenitorii aflaţi în indiviziune stăpânesc bunurile succesorale unii pentru alţii, cât timp se 
află în indiviziune, astfel că posesia lor are un caracter echivoc, asemenea posesie nu poate 
fundamenta nici măcar dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, doar constituirea 
acestuia în baza unei legi speciale. 

Are interes în condiţiile în care este moştenitor acceptant, recunoscut, iar lipsa cererii de 
constituire în condiţiile în care dreptul său fusese deja recunoscut este o susţinere pe lângă lege. 

Invocarea unui aşa zis act de donaţie, nevalorificat în condiţiile legii, nu are relevanţă. 
Uzucapiunea nu-şi găseşte aplicabilitatea pentru motivele arătate anterior, astfel încât solicită 
anularea Ordinului Prefectului care a fost emis cu încălcarea L.679/19.12.2002, art.58 teza a II-a din 
L.18/1991. 

Prin întâmpinare, pârâtul G.I. solicită respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei 
instanţe ca fiind legală şi temeinică. 

Recursul este nefondat. 
În cauză, având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată, actele şi lucrările 

dosarului, precum şi dispoziţiile legale aplicabile, se constată că întemeiat prima instanţă a respins 
excepţia de nelegalitate a Ordinului 394/ 26.08.2009 emis de Instituţia Prefectului Tulcea invocată 
de reclamanta-recurentă Z.M. ca nefondată. 

Potrivit art.4 (1) din Legea nr. 554/2004, „Legalitatea unui act administrativ unilateral cu 
caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cerută oricând în cadrul unui proces, 
pe cale de excepţie, din oficiu, sau la cererea părţii interesate”… 

În ce priveşte excepţia de nelegalitate a Ordinului nr.394/26.08.2009 emis de Instituţia 
Prefectului Judeţului Tulcea şi despre care se  susţine că a fost emis nelegal, cu încălcarea 
prevederilor L.679/19.12.2002 şi art.58 din L.18/1991 se constată că în contradicţie cu susţinerile 
recurentei reclamante, corect prima instanţă a stabilit că la emiterea Ordinului au fost respectate 
toate dispoziţiile-condiţii reglementate de L.679/19.12.2002, respectiv emitentul actului a verificat 
că persoana îndreptăţită a făcut dovada că are domiciliul în localitatea în care se află terenul pentru 
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care solicită constituirea dreptului de proprietate, că aceasta a posedat terenul cel puţin 20 de ani (ea 
sau autorii săi) şi că aceasta a formulat în termenul prevăzut de lege (art.3 al.2) – 3 luni de la intrarea 
legii în vigoare) cererea de constituire a dreptului de proprietate, emiţând Ordinul pentru G.I., 
excepţia de nelegalitate a Ordinului fiind de aceea corect respinsă. 

Având în vedere cele sus expuse, se constată că toate criticile aduse hotărârii primei 
instanţe sunt nefondate. 

Susţinerile conform cărora instanţa de fond a reţinut aspecte străine cauzei, dând eficienţă 
unui înscris nul absolut şi nu s-a pronunţat asupra altui înscris cu adevărat relevant - certificatul de 
moştenitor, ca şi aceea că judecătorul fondului a inventat o posesie de 20 de ani, ceea ce este în 
contradicţie cu probele administrate, dar şi cu legea, sunt nefondate, ca şi cele conform cărora s-a 
produs o fraudă la lege, atestându-se o situaţie nereală, nefiind îndeplinite condiţiile Legii nr. 
679/2002. 

Astfel, în ce priveşte actul de donaţie al părinţilor părţilor despre care se afirmă că este un act 
nul, este adevărat că acesta nu îndeplineşte condiţiile de valabilitate, nefiind încheiat în formă 
autentică (cerută de lege şi în 1987, dar acest înscris, coroborat cu posesia netulburată de la acea 
dată a imobilului, conducea la dobândirea proprietăţii, părţile având domiciliul în aceeaşi localitate, 
îndeplinind toate condiţiile (nul ca donaţie) de a fi un just titlu, care urmat de o posesie utilă a 
condus la emiterea ordinului de către Prefect, dovezile în acest sens fiind incontestabile. 

În ce priveşte certificatul de moştenitor 61/21.07.1998, instanţa de fond a reţinut existenţa 
acestuia, dar în cauză, fiind dovedite de către intimat a fi îndeplinite cerinţele Legii nr. 679/2002 şi 
cum recurenta nu îndeplinea condiţia posesiunii terenului de cel puţin 20 de ani, posesia fiind 
exclusiv a intimatului, este evident că legal s-a reţinut că excepţia de nelegalitate a Ordinului de 
constituire a dreptului de proprietate pentru intimat este nefondată. 

Şi susţinerea conform căreia lipsa cererii formulate de recurentă personal a fost interpretată 
greşit, cererea intimatului-frate, firesc fiind a-i profita, este nefondată, deoarece, aşa cum L.18/1991, 
cu toate modificările în timp, a cuprins reglementări derogatorii de la principiile şi instituţiile de 
drept civil consacrate anterior, fiind o lege specială, aşa şi L.679/2002 cuprinde tot dispoziţii 
speciale, la care nu se poate adăuga, tocmai datorită reglementărilor speciale din cuprinsul său, 
referitoare la domiciliul persoanei sau posesie, ca şi termen în care trebuie formulată cererea. 

Pentru aceste considerente, se constată că toate criticile întemeiate pe dispoziţiile art.304 
pct.7,8 şi 9 Cod pr.civilă, sunt nefondate, urmând ca în baza art.312 al.1 Cod pr.civilă, recursul să 
fie respins ca atare. 

 

21. Anularea declaraţiilor de impunere emise de SPITVBL referitoare la două 
suprafeţe de teren concesionate. Nerepunerea în discuţie a unor chestiuni intrate în puterea 
lucrului judecat. 
 

Art.256 Cod fiscal 
Art.18 alin.4 din Legea nr.554/2004 

 
Din analiza celor trei HCLM-uri emise de Consiliul local – nr.252/23.04.2009, nr.253/23.04.2009 şi 

nr.458/30.09.2009, precum şi a proceselor - verbale de predare - primire, reiese, fără dubiu, faptul că, la 
data întocmirii declaraţiilor de impunere analizate în cauză, respectiv 28.06.2007, societatea intimată nu 
deţinea în totalitate suprafeţele de teren concesionate, abia la datele de 28.05.2009 şi 13.01.2010, acestei 
societăţi fiindu-i predate în întregime suprafeţele de teren concesionate, potrivit contractelor de concesiune 
nr.38133/15.06.2000 şi nr.38134/15.06.2000. 

Odată ce, prin Decizia nr.830/CA/12.04.2012, Curtea de Apel Constanţa a statuat prin considerente 
decisive, ce se bucură de autoritate de lucru judecat, în cauză, nu se pot repune în discuţie aceleaşi chestiuni, 
intrate în puterea lucrului judecat, în referire la obligaţia organului fiscal de a verifica declaraţiile de 
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impunere depuse de contribuabil, aspect tranşat printr-o hotărâre irevocabilă, ce se bucură de obligativitate, 
între părţi nefiind posibil un nou litigiu, cu acelaşi obiect şi aceeaşi cauză, acestea fiind obligate să respecte 
şi să se supună, hotărârii judecătoreşti pronunţate. 
 

Decizia civilă nr. 765/CA/09.05.2013 
                           Dosar nr. 3489/118/2011 

 
Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa - Secţia de Contencios Administrativ şi 

înregistrată sub nr. 3489/118/24.02.2011, reclamanta [...] ITALIA a chemat în judecată pârâţii 
MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CONSTANŢA - SPITVBL, solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: 
- în principal: 

- anularea dispoziţiei nr. R-S 203757/10.02.2011 emisă de SPITVBL Constanţa, şi 
comunicată reclamantei la data de 21.02.2011; 

- anularea/revocarea declaraţiei de impunere înregistrată la SPITVBL Constanţa sub nr. 
G 30969/28.06.2007, referitoare la suprafaţa de teren  de 51870,29 m.p, situat în Constanţa, zona 
F.N., cu consecinţa anulării rolului fiscal aferent şi a tuturor sarcinilor fiscale aferente; 

- anularea/revocarea declaraţiei de impunere înregistrată la SPITVBL Constanţa sub 
nr. G 30968/28.06.2007, referitoare la suprafaţa de teren de 10620,05 m.p, situat în Constanţa, str. 
M.E., cu consecinţa anulării rolului fiscal aferent şi a tuturor sarcinilor fiscale aferente; 

- cu cheltuieli de judecată.  
- în subsidiar: 

- anularea dispoziţiei nr. R-S 203757/10.02.2011 emisă de SPITVBL Constanţa, şi 
comunicată reclamantei la data de 21.02.2011; 

- obligarea pârâtelor la stabilirea şi calcularea obligaţiilor fiscale ale reclamantei 
aferente suprafeţelor de teren de 51870,29 mp şi de 10620,05 mp, situate în Constanţa, Zona 
F.N., respectiv str. M.E., începând cu data punerii efective a reclamantei în posesia celor două 
suprafeţe de teren, sub sancţiunea unei penalităţi de 1000 RON/zi de întârziere de la momentul 
rămânerii irevocabile a hotărârii, cu cheltuieli de judecată. 

Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că este parte contractantă a 
contractelor de concesiune nr. 38133/2000 şi nr.38134/2000, prin care MUNICIPIUL 
CONSTANŢA avea obligaţia de a-i preda terenurile concesionate în maxim 90 de zile de la 
semnarea contractelor. 

Au fost întâmpinate nenumărate probleme în legătură cu punerea reclamantei în posesia 
terenurilor concesionate, aceasta fiind nevoită să recurgă la acţiuni judiciare şi executori 
judecătoreşti, astfel că, abia la data de 28.04.2005, au fost semnate de reclamantă şi de către 
Primăria Constanţa procesele-verbale de predare-primire a terenurilor aferente celor două contracte.  

Cu toate acestea, reclamanta a aflat ulterior că terenurile predate prezentau diverse 
suprapuneri cu alte suprafeţe, aflate în proprietatea unor terţe persoane şi deoarece pârâtele au dat 
asigurări repetate în sensul că problemele legate de predarea terenurilor se vor rezolva, un angajat al 
societăţii reclamante, R.G., fără a avea împuternicirea legală, a înţeles să declare fiscal cele două 
suprafeţe concesionate pe parcursul anului 2007, depunând în acest sens cele două declaraţii de 
impunere a căror anulare se solicită.  

Aşa fiind, se arată că cele două declaraţii fiscale vădit eronate, în baza cărora SPITVBL le-a 
creat rolul fiscal, nu corespundeau la acel moment situaţiei reale, legate de predarea terenurilor 
concesionate, după cum nu corespund nici în prezent. 

Mai susţine reclamanta că, ulterior, au fost emise de CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA 
hotărâri prin care s-a dispus translatarea unor suprafeţe de teren, şi deşi au fost aduse la cunoştinţa 
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pârâtei SPITVBL Constanţa, aceasta, dând dovadă de obstinaţie şi de „rea-credinţă”, a continuat să 
calculeze reclamantei obligaţiile fiscale aferente celor două terenuri. 

Prin întâmpinare, pârâtul MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN PRIMAR a înţeles a invoca 
excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, cu motivaţia în esenţă că actul administrativ 
contestat nu este emis de această parte, respectiv că, nu are atribuţii în sfera stabilirii şi calculării 
obligaţiilor fiscale, acest atribut fiind transferat către SPITVBL Constanţa. 

Prin întâmpinare, pârâta SPITVBL Constanţa a solicitat respingerea acţiunii ca 
neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată, arătând că, potrivit proceselor-verbale nr.56636 şi 
nr.56637/28.04.2005, reclamanta a intrat în posesia de fapt a terenurilor ce fac obiectul concesiunii.  

Ulterior, la data de 28.06.2007, reclamanta a depus cele două declaraţii de impunere, aferente 
celor două terenuri concesionate, actele în baza cărora au fost depuse declaraţiile fiind contractele de 
concesiune, precum şi procesele-verbale de predare a terenurilor arătate. 

Se arată că, potrivit prevederilor art. 84 din OG 92/2003, SC [...] Italia este cea care are 
posibilitatea legală de a rectifica cele două declaraţii de impunere, iar obligaţia de plată a taxei 
pentru terenul deţinut în folosinţă este sarcina fiscală a concesionarului, în conformitate cu 
prevederile art. 256 Cod fiscal. 
 La termenul de judecată din 02.06.2011, reprezentantul convenţional al pârâtului 
SPITVBL Constanţa a înţeles a invoca excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Constanţa, 
arătând că, în conformitate cu dispoziţiile art. 10.1 teza II din Legea nr. 554/2004 şi faţă de 
cuantumul sumelor menţionate în adresa nr.S 59654/02.06.2011 emisă de SPITVBL Constanţa, de 
peste 500.000 lei, competenţa materială aparţine Curţii de Apel Constanţa - Secţia de Contencios 
Administrativ. 
          Prin Sentinţa civilă nr. 978/02.06.2011, instanţa a admis excepţia necompetenţei sale 
materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Constanţa, 
reţinând în esenţă că criteriul aplicabil în aprecierea competenţei este cuantumul sumelor 
reprezentând sarcinile fiscale a căror anulare se solicită, întrucât aceste sume reprezintă obligaţii 
fiscale – taxă folosinţă teren – şi cum, din analiza adresei nr.S 596554/02.06.2011 emisă de 
SPITVBL, reiese că reclamanta are obligaţii fiscale în cuantum total de 572.920 lei, aşadar superior 
plafonului de diferenţiere de 500.000 lei, excepţia este întemeiată şi, pe cale de consecinţă, admisă. 
 Primind cauza spre competentă soluţionare, Curtea de Apel Constanţa procedează la 
înregistrarea sa sub nr.809/36/14.07.2011, iar după examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, 
pronunţă Sentinţa civilă nr. 333/CA/12.10.2011, prin care dispune declinarea competenţei de 
soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa - Secţia Contencios administrativ şi 
Fiscal, precum şi trimiterea dosarului la ICCJ în vederea soluţionării conflictului negativ de 
competenţă, reţinând în esenţă următoarele: 
 Pentru a aprecia de această manieră, Curtea a avut în vedere că, potrivit dispoziţiilor art.10 
alin.1 din Legea nr.554/2004, legiuitorul a instituit două criterii pentru stabilirea competenţei 
materiale în judecarea în fond a cauzelor, respectiv: 

a) criteriul poziţionării autorităţii emitente în sistemul autorităţilor publice (sau criteriul 
rangului autorităţii emitente) şi 

b) criteriul valoric – aplicabil în cauzele care au ca obiect taxe şi impozite, contribuţii, datori 
vamale şi accesorii ale acestora, delimitând competenţa materială a Tribunalului şi a Curţii 
de Apel în funcţie de suma în litigiu. 
Urmare acestei constatări, reţine Curtea că obiectul principal al litigiului îl constituie 

anularea/revocarea declaraţiei de impunere înregistrată sub nr.C 30969/28.06.2007 şi a 
declaraţiei de impunere înregistrată sub nr. C 30968/28.06.2007, ambele emise de reclamantă în 
calitatea sa de contribuabil, pe baza cărora s-a determinat anual taxa de folosinţă a celor două 
terenuri concesionate. 
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Astfel, pentru declaraţia de impunere înregistrată sub nr.C 30969 din 28.06.2007, pentru 
terenul în suprafaţă de 51870,29 m.p, s-a stabilit o taxă în sumă de 38265 lei, iar pentru declaraţia 
de impunere înregistrată sub nr. C 30968/28.06.2007, pentru terenul în suprafaţă de 10620,05 
m.p, a fost stabilită o taxă în sumă de 7834 lei, contestaţia formulată împotriva acestor declaraţii de 
impunere fiind respinsă prin Dispoziţia nr.R-S 203757/10.02.2011 emisă de SPITVBL, ori, 
invocarea în stabilirea competenţei instanţei a adresei nr.S 59654/02.06.2011, emisă de SPITVBL, 
care nu face obiectul litigiului, nu poate atrage incidenţa dispoziţiilor art.10 alin.2 teza a II-a, din 
Legea nr.554/2004, în stabilirea competenţei materiale a Curţii. 

Urmare înaintării dosarului către ICCJ Bucureşti, prin Decizia civilă nr. 99/12.01.2012, 
pronunţată în dosar nr. 809/36/2011, instanţa supremă stabileşte competenţa de soluţionare a 
cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, reţinând 
în esenţă că, în speţă, obiectul principal al cererii îl constituie anularea unui act administrativ 
unilateral, emis de organul fiscal prin care sunt stabilite în sarcina reclamantei taxe şi impozite, 
contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora, iar valoarea stabilită prin cele două 
declaraţii, a căror anulare/revocare se solicită, nu depăşeşte pragul valoric de 500.000 lei prevăzut de 
lege. 

În aceste condiţii, cauza se reînregistrează pe rolul Tribunalului Constanţa – Secţia 
contencios administrativ sub nr.3489/118/19.03.2012, pentru ca, la data de 05.04.2012, pârâtul 
MUNICIPIUL CONSTANŢA să depună la dosar completare la întâmpinare, prin care a înţeles a 
invoca: 

- excepţia inadmisibilităţii acţiunii, cu motivaţia în esenţă că declaraţiile de impunere nu pot 
fi calificate ca acte administrativ-fiscale, arătând că, sub acest aspect, reclamanta nu solicită 
anularea unui act administrativ, adică a unui act emis de autoritatea fiscală locală, în regim de putere 
publică, ci solicită invalidarea unui act propriu, invocând motive care ţin exclusiv de propria sa 
culpă, în relaţia cu autoritatea fiscală, cu atât mai mult cu cât, stabilirea sarcinii fiscale este 
independentă de înregistrarea declaraţiei fiscale. 
          Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, cu motivaţia în esenţă că 
stabilirea sarcinii fiscale s-a realizat ca urmare a depunerii de către reclamantă a declaraţiilor de 
impunere, pe care aceasta şi le-a asumat sub semnătura reprezentantului legal, conform art. 85 alin.1 
lit. a Cod pr.fiscală, predarea-primirea terenurilor concesionate, realizându-se încă din anul 2002, în 
anul 2005 realizându-se o a doua predare-primire, care nu produce efecte cu privire la stabilirea 
sarcinii fiscale.  

Se susţine că art. 265 alin.3 Cod fiscal nu prevede momentul de la care ia naştere obligaţia 
concesionarului de a achita taxa pe terenul concesionat, astfel că, prin interpretarea coroborată a 
legii, acest moment este reprezentat de data încheierii contractelor de concesiune, aceasta în 
condiţiile în care, organul fiscal nu a înţeles să solicite această taxă pe teren, încă din anul 2000, ci 
doar din anul 2005, atunci când s-a realizat predarea terenurilor concesionate, în plus, translatarea 
parţială a terenurilor concesionate, nu a afectat suprafaţa dată în concesiune, care a rămas aceeaşi, cu 
consecinţa firească a menţinerii sarcinii fiscale. 
         Arată pârâtul că apărările reclamantei cu privire la imposibilitatea de a folosi terenurile 
concesionate şi, implicit, inexistenţa obligaţiei de a achita taxa pe teren, nu subzistă unei analize 
atente, în condiţiile în care autorizaţiile de construire pentru investiţia proprie a concesionarului au 
fost emise încă din anul 2008, ceea ce înseamnă că reclamanta a solicitat aceste autorizaţii, având 
posesia fizică asupra terenurilor concesionate. 
           La termenul de judecată din 07.06.2012, pârâtul MUNICIPIUL CONSTANŢA a depus la 
dosar note de şedinţă, prin care a înţeles a invoca: 

- excepţia tardivităţii contestaţiei administrativ-fiscale şi, 
-  excepţia tardivităţii cererii de chemare în judecată, învederând: 
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          Cu privire la excepţia tardivităţii contestaţiei administrativ-fiscale, a arătat că, în cauză, 
contestaţia a fost formulată la data de 23.12.2010, adică după mai mult de 3 ani de la data la care 
reclamanta a luat cunoştinţă de actul administrativ atacat, în condiţiile în care data comunicării 
actului este data luării la cunoştinţă, dată care coincide cu data depunerii chiar de către reclamantă a 
declaraţiilor de impunere, care este 28.06.2007, astfel că termenul în care putea fi formulată 
contestaţia a expirat la data de 28.07.2007. 
         Sub aspectul excepţiei tardivităţii cererii de chemare în judecată, arată că, în cauză, data 
comunicării actului administrativ este data înregistrării declaraţiilor de impunere, respectiv 
28.06.2007, astfel că termenul de formulare a acţiunii în anulare a expirat la data de 28.06.2008, iar 
prezenta cerere de chemare în judecată a fost introdusă la data de 24.02.2011. 
          La termenul de judecată din 07.06.2012, la solicitarea instanţei, reclamanta a precizat că data 
la care se referă capătul subsidiar de cerere - momentul predării efective a terenurilor concesionate -, 
trebuie raportată fie la data semnării proceselor-verbale translative, fie la data îndeplinirii 
operaţiunilor cadastrale. 

Prin Sentinţa civilă nr.3934/25.10.2012, Tribunalul Constanţa admite excepţia 
inadmisibilităţii cererii privind anularea declaraţiilor de impunere nr. G 30969/28.06.2007 şi nr. G 
30969/28.06.2007, respingând excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru tardivitatea formulării 
contestaţiei administrative şi excepţia tardivităţii formulării cererii de chemare în judecată, ca 
rămase fără obiect. 

Prin aceeaşi hotărâre, instanţa dispune: 
- respingerea cererii privind anularea Dispoziţiei nr. R-S 203757 din 10.02.2011 emisă de 

SPITVBL CONSTANŢA, anularea rolului fiscal aferent şi a tuturor sarcinilor fiscale aferente ca 
neîntemeiată; 

- respingerea cererii privind anularea declaraţiilor de impunere nr. G 30969/28.06.2007 şi nr. 
G 30968/28.06.2007, ca inadmisibilă;  

- admiterea în parte a cererii subsidiare, cu consecinţa obligării pârâţilor la stabilirea şi 
calcularea obligaţiilor fiscale ale reclamantei, aferente suprafeţelor de teren de 51870,29 mp si de 
10620,05 mp, situate în Constanţa, Zona F.N., respectiv str. M.E., începând cu data punerii efective 
a reclamantei în posesia celor două suprafeţe de teren, sub sancţiunea plăţii unei penalităţi de 100 
RON/zi de întârziere de la momentul rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri şi până la data 
îndeplinirii obligaţiei, reţinând în esenţă, următoarele: 

Dând eficienţă dispoziţiilor art. 137 alin.1 Cod pr.civilă, instanţa de fond a înţeles a se 
pronunţa: 

- asupra excepţia inadmisibilităţii cererii privind anularea declaraţiilor de impunere nr.G 
30969/ 28.06.2007 şi nr. G 30968/28.06.2007, în sensul admiterii excepţiei, pentru următoarele 
considerente: 

La data de 28.06.2007, reclamanta [...] Italia a depus la SPITVBL CONSTANŢA declaraţia 
de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată sub nr. G30969, prin care a declarat 
că deţine suprafaţa de teren de 51.870,79 mp, pentru care datorează  o taxă de 38.265 lei, plus 
rămăşiţă şi majorări, conform înştiinţării, aceasta în condiţiile în care, la aceeaşi dată a fost depusă şi 
declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată sub nr. G30968, prin care 
s-a declarat deţinerea unei suprafeţe de teren de 10.620,05 mp, pentru care datorează o taxă de 7.834 
lei, plus rămăşiţă şi majorări conform înştiinţării. 

Prin contestaţia înregistrată la SPITVBL CONSTANŢA sub nr. 203757 din  23.12.2010, 
reclamanta [...] Italia a solicitat anularea/revocarea declaraţiei de impunere înregistrată sub nr. G 
30969/28.06.2007, cu consecinţa anulării rolului fiscal aferent şi a tuturor sarcinilor fiscale aferente 
şi anularea/revocarea declaraţiei de impunere înregistrată sub nr. G 30968/28.06.2007, cu consecinţa 
anulării rolului fiscal aferent şi a tuturor sarcinilor fiscale aferente, contestaţia administrativă fiind 
respinsă prin Dispoziţia nr. R-S 203757/10.02.2011. 
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Aşa fiind, reţine instanţa de fond că, prin cererea de faţă, reclamanta a solicitat instanţei 
anularea celor două declaraţii de impunere, situaţie de fapt în raport de care, procedează la 
examinarea dispoziţiilor art. 81 alin.1 Cod pr.fiscală, potrivit cu care: „declaraţia fiscală se 
depune de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta”, 
precum şi ale  art. 82 Cod pr.fiscală, potrivit cu care: ”1) Declaraţia fiscală se întocmeşte prin 
completarea unui formular pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal.  
   (2) În declaraţia fiscală contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale, dacă 
acest lucru este prevăzut de lege”, reţinând că dispoziţiile alin.3 statuează obligaţia 
contribuabilului „de a completa declaraţiile fiscale înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă 
informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei sale fiscale”, cu menţiunea că 
„declaraţia fiscală se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.” 
          În conformitate cu dispoziţiile art. 84 Cod pr.fiscală, reţine instanţa de fond că declaraţiile 
fiscale pot fi: „corectate de către contribuabil, din proprie iniţiativă”, iar potrivit dispoziţiilor art. 41 
Cod pr.fiscală: „În înţelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul 
fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi 
obligaţiilor fiscale.” , art.47 alin.1 Cod pr.fiscală prevăzând că: „Actul administrativ fiscal poate fi 
modificat sau desfiinţat în condiţiile prezentului cod.” 
          În acelaşi sens, reţine instanţa de fond că art. 85 Cod pr.fiscală statuează: „Impozitele, taxele, 
contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel:  

a) prin declaraţie fiscală, în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4);  
b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.”, respectiv „declaraţia fiscală 

întocmită potrivit art. 82 alin. (2) este asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei 
verificări ulterioare, şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii 
acesteia.”  

Conform dispoziţiilor art. 110 alin.3 Cod pr.fiscală: „Titlul de creanţă este actul prin care se 
stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele 
îndreptăţite, potrivit legii”, iar potrivit dispoziţiilor art.107.1 din Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor Codului de procedură fiscală: „Titlul de creanţă este actul prin care, potrivit legii, se 
stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată privind creanţele fiscale, întocmit de organele 
competente sau de alte persoane îndreptăţite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:  

a) decizia de impunere emisă de organele competente, potrivit legii;  
b) declaraţia fiscală, angajamentul de plată sau documentul întocmit de plătitor prin care 

acesta declară obligaţiile fiscale, în cazul în care acestea se stabilesc de către plătitor, potrivit 
legii;  

c) decizia prin care se stabileşte şi se individualizează suma de plată, pentru creanţele 
fiscale accesorii, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, stabilite de organele competente;  

d) declaraţia vamală pentru obligaţiile de plată în vamă;  
e) documentul prin care se stabileşte şi se individualizează datoria vamală, inclusiv 

accesorii, potrivit legii;  
f) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, întocmit de organul prevăzut 

de lege, pentru obligaţiile privind plata amenzilor contravenţionale;  
g) ordonanţa procurorului, încheierea sau dispozitivul hotărârii instanţei judecătoreşti ori 

un extras certificat întocmit în baza acestor acte în cazul amenzilor, al cheltuielilor judiciare şi al 
altor creanţe fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanţa judecătorească.”  

Pe de altă parte, arată instanţa de fond că, potrivit dispoziţiilor art. 205 Cod pr.fiscală: „1) 
Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula 
contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la 
acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin 
lipsa acestuia, în condiţiile legii”, iar potrivit dispoziţiilor pct. 5 din OPANAF nr.519/2005, în 
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vigoare la data emiterii titlului executoriu: „5.1. Actele administrative fiscale care intra in 
competenta de soluţionare a organelor specializate prevăzute la art. 178 alin. (1) din Codul de 
procedura fiscala, republicat, sunt cele prevăzute expres si limitativ de lege.  
(…)  
 5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispoziţia de masuri, decizia privind stabilirea 
răspunderii reglementata de art. 28 din Codul de procedura fiscala, republicat, notele de 
compensare, înştiinţări de plata, procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite 
contribuabilului etc. 
         De asemenea, potrivit dispoziţiilor pct. 5.3 din Ordinul nr. 2137 din 25/05/2011, care a 
abrogat Ordinul nr. 519/2005: „Alte acte administrative fiscale pot fi: dispoziţia de măsuri, 
decizia privind stabilirea răspunderii reglementată de art. 28 din Codul de procedură fiscală, notele 
de compensare, înştiinţări de plată, procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite 
contribuabilului, declaraţiile vamale de punere în liberă circulaţie etc.” 

Din coroborarea dispoziţiilor legale menţionate reţine instanţa de fond a reieşi faptul că, deşi 
asimilată de lege cu decizia de impunere declaraţia de impunere prin care contribuabilul calculează 
cuantumul obligaţiei fiscale datorate nu poate forma obiectul unei contestaţii administrativ-fiscale. 

Aceasta întrucât, din modalitatea de redactare a dispoziţiilor legale pre-citate, reiese fără 
dubiu intenţia legiuitorului de a supune controlului administrativ – jurisdicţional, numai acele acte 
emise de organul fiscal, întrucât, în pură logică juridică, numai aceste acte pot leza drepturile 
contribuabilului, câtă vreme pentru actele emise de el însuşi, contribuabilul are posibilitatea 
corectării. 

Este adevărat că dispoziţiile art. 205 alin.1 Cod pr.civilă, stabilesc ca obiect al contestaţiei 
administrative titlul de creanţă, precum şi alte acte administrative fiscale, fără a face nicio referire la 
emitentul acestora. 

Cum însă teza finală a textului de lege citat se referă la dreptul la acţiune al celui care se 
consideră lezat în drepturile sale, printr-un act administrativ fiscal, sau prin lipsa acestuia, iar 
titularul unei declaraţii de impunere fiscale, are posibilitatea legală de a-şi corecta declaraţia din 
proprie iniţiativă, în acord cu dispoziţiile art. 84 Cod pr.fiscală, apreciază instanţa de fond că 
excepţia inadmisibilităţii cererii privind anularea declaraţiilor de impunere nr. G 30969/28.06.2007 
şi nr. G 30968/28.06.2007, invocată de pârâtul MUNICIPIUL CONSTANŢA, este întemeiată, 
admiţând-o, respingând ca inadmisibilă cererea privind anularea declaraţiilor de impunere 
menţionate. 

Ca urmare a acestei soluţii, instanţa a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru 
tardivitatea formulării contestaţiei administrative şi excepţia tardivităţii formulării cererii de 
chemare în judecată, invocate de pârâtul MUNICIPIUL CONSTANŢA, ca rămase fără obiect. 

Totodată, dat fiind că obiectul principal al litigiului îl constituie anularea declaraţiilor de 
impunere menţionate, astfel cum a statuat în cauză ÎCCJ prin Decizia nr. 99/12.01.2012, ca urmare a 
respingerii cererii principale ca inadmisibile, instanţa a respins cererea privind anularea Dispoziţiei 
nr. R-S 203757/10.02.2011 emisă de SPITVBL CONSTANŢA, anularea rolului fiscal aferent şi a 
tuturor sarcinilor fiscale aferente ca neîntemeiată. 
          În ceea ce priveşte, capătul subsidiar al acţiunii, având ca obiect obligarea pârâtelor la 
stabilirea şi calcularea obligaţiilor fiscale ale reclamantei, aferente suprafeţelor de teren de 
51870,29 mp si 10620,05 mp, situate în Constanţa, Zona F.N., respectiv str. M.E., începând cu data 
punerii efective a acesteia în posesia celor două suprafeţe de teren, sub sancţiunea unei penalităţi de 
1000 RON/zi de întârziere, de la momentul rămânerii irevocabile a hotărârii, analizând actele şi 
lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:  

La data de 15.06.2000, între MUNICIPIUL CONSTANŢA reprezentat de PRIMAR, în 
calitate de concedent şi [...] Italia, în calitate de concesionar, s-a încheiat contractul de concesiune 
nr. 38134, având ca obiect concesionarea terenului în suprafaţă de 10.620,05 mp, cuprins în 
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Planul Urbanistic de Detaliu (PUD), aprobat prin HCLM Constanţa nr. 75/24.02.2000, pentru 
realizarea obiectivului „Proiect al programului de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului 
Constanţa -Zona F., str. M.E.”. 

Potrivit art. 2 din contract, suprafaţa de teren menţionată urma a fi predată de către concedent 
concesionarului, la data semnării contractului predarea urmând a se materializa prin proces-verbal 
de predare-primire, semnat de ambele părţi, durata concesiunii fiind stabilită „pe durata existenţei 
construcţiilor” pentru locuinţe, respectiv la 49 de ani pentru construcţiile cu altă destinaţie, cu 
posibilitatea prelungirii, conform legislaţiei la data respectivă. 

Prin actul adiţional nr. 38742/20.06.2000, s-a stipulat ca predarea suprafeţei de teren să se 
realizeze în maxim 90 de zile de la data semnării contractului, la aceeaşi dată, între părţi fiind 
încheiat contractul de concesiune nr. 38133, având ca obiect concesionarea terenului în suprafaţă de 
51.870,79 mp, cuprins în Planul Urbanistic de Detaliu (PUD), aprobat prin HCLM Constanţa nr. 
76/24.02.2000 şi nr. 106/23.03.2000, pentru realizarea obiectivului „Proiect al programului de 
dezvoltare edilitară a municipiului Constanţa - Zona F.N.”, stipulându-se în art. 2 ca predarea 
suprafeţei de teren concesionate să se realizeze de concedent la data semnării contractului, urmând a 
fi materializată prin proces-verbal de predare-primire, semnat de ambele părţi, stabilindu-se totodată 
că durata concesiunii să fie „pe durata existenţei construcţiilor”. 

În acelaşi sens, reţine instanţa de fond că, prin actul adiţional nr.38741/20.06.2000, s-a 
stipulat ca predarea suprafeţei de teren să se realizeze în maxim 90 de zile de la data semnării 
contractului, iar la data de 24.01.2002 s-a încheiat procesul-verbal de predare-primire nr. 10900, ce 
atestă  predarea-primirea terenului situat în municipiul Constanţa, Zona F. - str. M.E., în suprafaţă de 
10.620,0 mp, conform HCLM nr. 446/30.07.1999 cu planul anexă, HCLM nr. 75/24.02.2000 şi 
contractului de concesiune nr. 38134/15.06.2000. 

La data de 12.02.2002, arată instanţa de fond că s-a încheiat procesul-verbal de predare-
primire nr. 21858, ce atestă predarea-primirea terenului situat în municipiul Constanţa, Zona F.N., în 
suprafaţă de 51870,79 mp, conform HCLM nr. 76/24.02.2000, nr. 447/30.07.1999, contractului de 
concesiune nr. 38133/15.06.2000 şi planul anexă, pentru ca, la data de 28.04.2005, să se fi încheiat: 

- procesul-verbal de predare-primire nr.56636, ce atestă predarea-primirea terenului situat 
în municipiul Constanţa, Zona F. - str. M.E., în suprafaţă de 51870,79 mp, conform Sentinţei civile 
nr. 4853/COM/27.05.2004 a Tribunalului Constanţa, menţionându-se în cadrul acestuia că terenul se 
identifică potrivit planului de situaţie, anexă la procesul-verbal întocmit de SC M.I.C. SRL în aprilie 
2005; 

- procesul-verbal de predare-primire nr. 56637 atestând predarea-primirea terenului situat 
în municipiul Constanţa, Zona F.N., în suprafaţă de 10620,05 mp, conform Sentinţei civile nr. 
4853/COM/27.05.2004 a Tribunalului Constanţa, menţionându-se în conţinutul său că terenul se 
identifică potrivit planului de situaţie  anexă la procesul-verbal întocmit de SC M.I.C. SRL în aprilie 
2005. 

Totodată, reţine instanţa de fond că: 
Prin HCLM Constanţa nr. 252/23.04.2009, s-a aprobat: 
- translatarea unei suprafeţe de teren proprietate privată a municipiului Constanţa situată în 

zona F.N., suprafaţă ce constituie parte a obiectului Contractului de concesiune nr. 
38133/15.06.2000, conform planurilor anexă ce fac parte integrantă din hotărâre, fiind întocmit 
procesul-verbal de predare-primire nr. 78155/28.05.2009, privind această translatare. 

Prin HCLM Constanţa nr. 253/23.04.2009, s-a aprobat: 
- translatarea unei suprafeţe de teren proprietate privată a municipiului Constanţa situată în 

zona F. - str. M.E., suprafaţă ce constituie parte a obiectului Contractului de concesiune nr. 
38134/15.06.2000, conform planurilor anexă ce fac parte integrantă din hotărâre, fiind întocmit 
procesul-verbal de predare-primire nr. 78151/28.05.2009 privind această translatare. 

Prin HCLM Constanţa nr.458/30.09.2009, s-a aprobat: 
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- translatarea unei suprafeţe de teren proprietate privată a municipiului Constanţa situată în 
zona Faleza-str. M.E., suprafaţă ce constituie parte a obiectului Contractului de concesiune nr. 
38134/15.06.2000, conform planurilor anexă ce fac parte integrantă din hotărâre, fiind întocmit 
procesul-verbal de predare-primire nr. 175206/13.01.2010 privind această translatare. 

La data de 28.06.2007 reclamanta [...] Italia a depus la SPITVBL CONSTANŢA declaraţia 
de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată sub nr. G30969, prin care a declarat 
că deţine suprafaţa de teren de 51.870,79 mp, pentru care datorează  o taxă de 38.265 lei, plus 
rămăşiţă şi majorări conform înştiinţării. 

La aceeaşi dată a fost depusă şi declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, 
înregistrată sub nr. G30968, prin care s-a declarat deţinerea unei suprafeţe de teren de 10.620,05 mp, 
pentru care datorează o taxă de 7.834 lei, plus rămăşiţă şi majorări conform înştiinţării. 

Prin contestaţia înregistrată la SPITVBL Constanţa sub nr. 203757/ 23.12.2010 reclamanta 
[...] Italia a solicitat anularea/revocarea declaraţiei de impunere înregistrată sub nr. G 30969 din 
28.06.2007, cu consecinţa anulării rolului fiscal aferent şi a tuturor sarcinilor fiscale aferente şi 
anularea/revocarea declaraţiei de impunere înregistrată sub nr. G 30968/28.06.2007, cu consecinţa 
anulării rolului fiscal aferent şi a tuturor sarcinilor fiscale aferente, pentru ca, prin Dispoziţia nr. R-S 
203757/ 10.02.2011, contestaţia administrativă să fi fost respinsă. 

Din analiza HCLM Constanţa nr. 252/23.04.2009, nr. 253/23.04.2009 şi nr.458/30.09.2009, 
precum şi a  proceselor-verbale de predare-primire reţine instanţa de fond a reieşi, fără dubiu, faptul 
că, la data întocmirii declaraţiilor de impunere analizate în cauză - 28.06.2007, societatea reclamantă 
[...] Italia nu deţinea în totalitate suprafeţele de teren concesionate. 

Astfel, aşa cum se remarcă din analiza documentaţiei aferente celor trei hotărâri de consiliu 
local precitate, abia la datele de 28.05.2009 şi 13.01.2010, societăţii-reclamante i-au fost predate în 
întregime suprafeţele de teren concesionate, potrivit Contractelor de concesiune 
nr.38133/15.06.2000 şi nr.38134/ 15.06.2000. 

În Decizia nr. 830/CA/12.04.2012 Curtea de Apel Constanţa a statuat, prin considerente 
care, fiind decisive, se bucură de putere de lucru judecat: 

- pe de o parte, faptul că „declaraţiile  de impunere depuse de [...] Italia nu au produs şi nu 
puteau produce nici un fel de efecte”, întrucât acestea corespundeau unor situaţii fiscale eronate şi 
anume, aparenţei create nelegal de către concedent, cu privire la predarea terenurilor;  

- pe de altă parte, s-a stabilit că organul fiscal avea obligaţia verificării ulterioare a situaţiei 
fiscale prezentate, caz în care trebuia să observe nulitatea declaraţiilor de impunere, precum şi 
împrejurarea că obligaţia fiscală nu se născuse încă, urmare nepredării terenurilor.  

Cum instanţa de judecată a stabilit deja, printr-o hotărâre judecătorească intrată în puterea 
lucrului judecat, asupra obligaţiei organului fiscal, de a verifica declaraţiile de impunere depuse de 
contribuabil, în scopul stabilirii clare a sarcinilor fiscale, în cauza de faţă, reţine instanţa de fond că, 
nu se mai poate repune în discuţie această chestiune, tranşată deja printr-o hotărâre irevocabilă, 
hotărârea menţionată bucurându-se astfel, de exclusivitate şi obligativitate, între aceleaşi părţi 
nemaifiind posibil un nou litigiu pentru acelaşi obiect şi aceeaşi cauză, părţile fiind obligate să 
respecte şi să se supună hotărârii judecătoreşti pronunţate. 
         În acest context, instanţa a apreciat că solicitarea de obligare a pârâţilor la stabilirea şi 
calcularea obligaţiilor fiscale ale reclamantei, aferente suprafeţelor de teren de 51870,29 mp si 
10620,05 mp, aşadar de aducere la îndeplinire a obligaţiei care, potrivit deciziei citate, incumbă în 
mod obligatoriu organului fiscal, este întemeiată şi a fost admisă. 

Pe cale de consecinţă, instanţa a obligat pârâţii la stabilirea şi calcularea obligaţiilor fiscale 
ale reclamantei aferente suprafeţelor de teren de 51870,29 mp si 10620,05 mp situate în Constanţa, 
Zona F.N., respectiv str. M.E., începând cu data punerii efective a reclamantei în posesia celor două 
suprafeţe de teren - respectiv 28.05.2009 şi 13.01.2010, pentru suprafeţele translatate -, sub 



342 
 

sancţiunea plăţii unei penalităţi de 100 RON/zi de întârziere de la momentul rămânerii irevocabile a 
prezentei hotărâri şi până la data îndeplinirii obligaţiei. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs recurentele pârâte MUNICIPIUL 
CONSTANŢA PRIN PRIMAR şi SPITVBL CONSTANŢA, criticând-o pentru nelegalitate şi 
temeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art.3041 şi art.304 pct.9 Cod pr.civilă, cu 
referire la art.256 Cod fiscal şi cu aplicarea dispoziţiilor Legii nr.554/2004, cu următoarea 
motivaţie, în esenţă: 

Recurenta pârâtă MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN PRIMAR, învederează că „instanţa 
de fond a admis în parte capătul de cerere formulat de intimata reclamanta [...], cu aplicarea şi 
interpretarea greşită a dispoziţiilor art.256 Cod fiscal”, în sensul că „în mod greşit prima instanţă 
a reţinut că, în cauză, intimatei - reclamante îl incumbau obligaţii fiscale începând cu 28.05.2009, 
respectiv 13.01.2010”.  

Astfel, se arată că art. 256 alin.3 Cod fiscal nu prevede momentul de la care ia naştere 
obligaţia concesionarului de a achita taxa pe terenul concesionat, prin interpretarea sistematică a 
legii, acest moment este reprezentat de data încheierii Contractelor de concesiune, adică de când [...] 
Italia a dobândit calitatea de concesionar, deci de contribuabil, în sensul dispoziţiilor acestui text de 
lege „ubi lex non distinguit, necnos distinguere debemus”. 

Cu toate acestea, arată recurenta că organul fiscal însă nu a înţeles să solicite taxa pe teren 
încă din anul 2000, ci doar din anul 2005, atunci când s-a realizat predarea terenurilor concesionate, 
conform Sentinţei civile nr. 4853/2004 a Tribunalului Constanţa. 

Contrar susţinerilor intimatei - reclamante şi aspectelor reţinute de prima instanţă în acest 
sens, susţine recurenta că predarea - primirea terenurilor concesionate s-a realizat încă din anul 
2005, în conformitate cu dispoziţiile Tribunalului Constanţa, prin urmare, începând cu anul 2005, s-
a născut raportul juridic fiscal între cele două părţi, [...] Italia având obligaţia de a achita taxa de 
folosinţă aferentă terenurilor concesionate. 

 Solicită să se aibă în vedere faptul că, în măsura în care instanţa de fond a apreciat că 
momentul punerii în posesie este 28.05.2009, respectiv 13.01.2010, aceasta ar fi trebuit să aibă în 
vedere faptul că translatarea parţială a terenurilor concesionate nu a afectat suprafaţa dată în 
concesiune, care a rămas aceeaşi, cu consecinţa firească a menţinerii sarcinii fiscale. 

Arată recurenta pârâtă MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN PRIMAR că, aşa cum se poate 
observa din cuprinsul hotărârilor de translatare, suprafaţa translatată este sub 10% din totalul 
suprafeţei concesionate, însă instanţa de fond a ignorat acest aspect esenţial, în funcţie de care putea 
să aprecieze, cel mult, asupra unei reduceri proporţionale a sarcinii fiscale şi nu eliminarea acesteia 
în întregime, pentru perioada 2007-2009/2010.  

Totodată, precizează că instanţa de fond trebuia să observe că apărările intimatei - 
reclamante cu privire la imposibilitatea de a folosi terenurile concesionate şi implicit, inexistenţa 
obligaţiei de a achita taxa pe teren, nu subzistă unei analize atente, iar PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA a emis autorizaţiile de construire pentru investiţia proprie a 
concesionarului, încă din anul 2008, ceea ce înseamnă că [...] Italia a solicitat aceste autorizaţii, 
având posesia fizică asupra terenurilor. 

În cazul dedus judecăţii, intimata [...] Italia datorează taxa pe teren încă din anul 2000, taxă 
care însă nu a fost solicitată de SPITVBL, tocmai din raţiuni ce ţineau la acel moment de litigiul 
pendinte, astfel că, după încheierea litigiului şi predarea terenurilor concesionate, este evident că 
sarcina fiscală nu mai putea fi eludată de către intimata - reclamantă. 

Mai arată recurenta pârâtă că „reaua-credinţă” a intimatei - reclamante rezultă nu doar din 
poziţia procesuală afirmată în cadrul acestui dosar, ci şi din contestarea inclusiv a taxei pentru 
terenuri aferentă anilor 2010-2011, în plus, susţinând că nu datorează această taxa anterior emiterii 
autorizaţiilor de construire şi, în prezent, [...] Italia este într-un stadiu avansat al lucrărilor de 
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construire, fiind evident că beneficiază de folosinţa terenurilor concesionate, prezenta cauză nefiind 
decât în scop pur şicanatoriu. 

Apreciază recurenta pârâtă că solicitarea acestei taxe este pe deplin justificată în fapt şi în 
drept, prin urmare, în mod greşit şi cu aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 256 Cod fiscal, a admis 
prima instanţă cererea subsidiară a intimatei - reclamante [...] Italia. 

Recurenta pârâtă învederează că translatarea terenurilor concesionate s-a făcut la solicitarea 
[...] Italia, astfel că se exclude culpa recurentei, translatare ce a fost aprobată prin hotărâre a 
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, neatacată de intimată, în schimbul 
revocării acestor autorizaţii, aceasta solicitând aprobarea unui PUZ nou, cu parametri urbanistici ce 
permit o folosire mai eficientă din punct de vedere economic a terenului, prin urmare, este evident 
că [...] Italia avea posesia terenurilor concesionate, inclusiv în anul 2005. 

Recurenta pârâtă Municipiul Constanţa prin Primar a înţeles să atace hotărârea recurată şi 
sub aspectul aplicării „penalităţii” de 100 lei/zi de întârziere, motivând că „instituirea unei astfel de 
penalităţi este nelegală, atât prin raportare la prevederile Legii 554/2004, cât şi prin raportare la 
normele generale în materie civilă”. 

Astfel, arată recurenta pârâtă că, potrivit normelor din Legea nr. 554/ 2004, pentru punerea în 
executare a unei hotărâri judecătoreşti, există căi speciale pentru constrângerea autorităţii să executa 
hotărârea, astfel, art. 24 din lege, prevede posibilitatea aplicării unei amenzi conducătorului 
autorităţii publice, până la executarea efectivă a hotărârii, iar cuantumul amenzii este prestabilit de 
lege la 20% din salariul minim brut pe economie, însă în materia contenciosului administrativ nu 
există noţiunea de penalităţi derivând dintr-o clauză penală, motive pentru care, instanţa de fond nu 
putea aplica o penalitate de 100 lei/zi.  

Mai mult, sentinţa recurată nu clarifică dacă penalitatea este una civilă, derivând dintr-un 
presupus prejudiciu (deşi acest aspect nu a fost invocat de [...] şi nici nu s-a făcut dovada existenţei 
prejudiciului), sau are natura unei amenzi civile, care se achită în contul SPIT de către SPIT. 

Solicită, de asemenea, recurenta pârâtă să se aibă în vedere de către instanţa de recurs,  în 
situaţia în care, ar considera că, acţiunea reclamantei este admisibilă, că recurenta pârâta 
MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN PRIMAR a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi 
excepţia tardivităţii. 

Recurenta pârâtă SPITVBL CONSTANŢA învederează în esenţă că, „în mod greşit 
instanţa de fond a soluţionat capătul subsidiar de cerere din acţiune, dispunând: „Obligă pârâţii 
la stabilirea şi calcularea obligaţiilor fiscale ale reclamantei, aferente suprafeţelor de teren de 
51870,29 mp si de 10620,05 mp, situate în Constanţa, Zona F.N., respectiv str. M.E., începând cu 
data punerii efective a reclamantei în posesia celor două suprafeţe de teren, sub sancţiunea plăţii 
unei penalităţi de 100 RON/zi de întârziere de la momentul rămânerii irevocabile a prezentei 
hotărâri şi până la data îndeplinirii obligaţiei” , atât timp cât, într-o primă etapă acestea nu pot fi 
puse, în aplicare şi că, deşi s-a stabilit în sarcina recurentei pârâte SPITVBL CONSTANŢA 
sancţiunea plăţii de daune cominatorii pentru nerespectarea dispozitivului, apreciază că, hotărârea 
cuprinde dispoziţii neclare. 

În opinia recurentei pârâte, obiectul capătului subsidiar de cerere al reclamantei a fost tocmai 
acela de a stabili momentul de la care reclamanta datora taxa pentru terenul deţinut în folosinţă, 
moment care, în opinia acesteia, este acelaşi cu momentul dării în folosinţă a celor două terenuri. 

Mai arată recurenta pârâtă SPITVBL CONSTANŢA că „sunt greşite constatările instanţei 
de fond în sensul că organul fiscal avea obligaţia de a verifica declaraţiile de impunere depuse de 
contribuabil, în scopul stabilirii clare a sarcinilor fiscale”. 
  Astfel, conform dispoziţiilor art. 85 alin.4 din OG nr.92/2003, "Declaraţia fiscală întocmită 
potrivit art. 82 alin.2 este asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare, 
şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia”, prin urmare, 
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verificarea ulterioară a  declaraţiei de impunere, nu este o obligaţie a organului fiscal, ci un drept al 
acestuia. 

Din punctul de vedere al recurentei pârâte, îmbrăţişat la momentul depunerii declaraţiilor 
fiscale şi de contestatoare, procesele verbale care au atestat predarea terenurilor concesionate către 
contestatoare au fost, fără îndoială, cele încheiate în anul 2005, respectiv nr.56636 şi nr.56637 din 
28.04.2005. 

În acest sens, se arată că acestea au fost depuse împreună cu declaraţiile de impunere şi au 
fost avute în vedere de către recurenta pârâtă pentru calcularea sarcinilor fiscale, prin procesele 
verbale încheiate în anul 2009 şi 2010, atestându-se "translatarea unei suprafeţe de teren" , 
menţionându-se  în mod neechivoc faptul că, terenul a fost predat prin procesul-verbal de predare-
primire din anul 2005. 
 Mai arată recurenta pârâtă că, încă din anul 2008, reclamanta a beneficiat de un număr 
semnificativ de autorizaţii de construire, ce i-au fost eliberate pentru terenul ce face obiectul 
contractului de concesiune, iar concluzia instanţei de fond conform căreia, „predarea terenului a 
avut loc în anul 2009/2010”, este in mod incontestabil contrazisă de autorizaţiile de construire 
eliberate la cererea contestatoarei. 
 Prin întâmpinare, intimata reclamanta [...] Italia a solicitat respingerea recursurilor ca 
nefondate şi obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată, învederând în esenţă că, 
deşi hotărârea instanţei de judecată este corectă în ceea ce priveşte capătul de cerere formulat în 
subsidiar, apreciază că trebuia admis în primul rând capătul de cerere principal, admiterea excepţiei 
de inadmisibilitate invocată de către părţile adverse fiind eronată.  

Cu privire la acest aspect, învederează că instanţa de fond nu a observat situaţia atipică şi 
care, din punctul de vedere al intimatei reclamante, deschide calea acţiunii în contencios fiscal, 
astfel, aşa cum a arătat şi la fond, în speţa de faţă, declaraţiile de impunere depuse în anul 2007 nu 
cuprind în conţinutul lor erori cu privire la acele elemente ce pot fi corectate, urmându-se procedura 
prevăzută de art. 84 Cod pr. fiscală. 

 Singura eroare poartă chiar asupra datei la care trebuia să depună acele declaraţii, data care 
este determinată de scadenţa obligaţiei de plată a taxei pe cele două terenuri concesionate, ori, într-o 
atare situaţie, când eroarea poartă chiar asupra fondului raportului juridic fiscal şi nu asupra 
vreunuia din elementele prevăzute de art.84 alin.5 Cod pr.fiscală, sau art.48 alin.3 Cod pr.fiscală, 
aceasta nu poate fi corectată decât prin anularea declaraţiilor respective, nicidecum prin corectarea 
lor, la iniţiativa contribuabilului. 
 Cu privire la criticile formulate de către recurenţi, arată că acestea sunt nefondate, faţă de 
împrejurarea că scadenţa obligaţiei de plată a taxei pe cele două terenuri concesionate este legată de 
momentul utilei puneri în posesie, iar data scadenţei a fost deja stabilită în mod irevocabil, în cadrul 
unui alt dosar. 
 Mai arată intimata reclamantă că ultimele procese – verbale de punere în posesie din datele 
de 28.05.2009 şi de 13.01.2010 ar trebuie să fie suficiente prin ele însele, pentru a face dovada 
momentului la care a fost pusă intimata reclamantă în posesie în mod util. 
 Apreciază că, raportat la dispoziţiile art.256 Cod fiscal, la considerentele cu putere de lucru 
judecat ale hotărârii pronunţate în cadrul dosarului nr.11691/118/2009, la toate probele administrate 
pe parcursul procesului, hotărârea instanţei de fond sub aspectul capătului de cerere subsidiar este 
esenţialmente corectă, motiv pentru care solicită respingerea recursurilor. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea, cu 
opinie majoritară, respinge, ca nefundat, recursul formulat de MUNICIPIUL CONSTANŢA 
PRIN PRIMAR, precum şi pe cel formulat de S.P.I.T.V.B.L. CONSTANŢA, ambele recursuri 
cuprinzând motive asemănătoare, pentru următoarele considerente, în esenţă: 



345 
 

Instanţa a fost investită la data de 24.02.2011 de reclamanta [...] ITALIA în dosar nr. 
3489/118/2011, cu acţiune având ca obiect anulare act administrativ, ce a chemat în judecată 
pârâţii MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA - SPITVBL, solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se 
dispună: 
- în principal: 

- anularea dispoziţiei nr. R-S 203757/10.02.2011 emisă de SPITVBL Constanţa, şi 
comunicată reclamantei la data de 21.02.2011; 

- anularea/revocarea declaraţiei de impunere înregistrată la SPITVBL Constanţa sub nr. 
G 30969/28.06.2007, referitoare la suprafaţa de teren  de 51.870,29 m.p, situat în Constanţa, zona 
F.N., cu consecinţa anulării rolului fiscal aferent şi a tuturor sarcinilor fiscale aferente; 

- anularea/revocarea declaraţiei de impunere înregistrată la SPITVBL Constanţa sub 
nr. G 30968/28.06.2007, referitoare la suprafaţa de teren de 10.620,05 m.p, situat în Constanţa, 
str.M.E., cu consecinţa anulării rolului fiscal aferent şi a tuturor sarcinilor fiscale aferente; 

- cu cheltuieli de judecată.  
- în subsidiar: 

- anularea dispoziţiei nr. R-S 203757/10.02.2011 emisă de SPITVBL Constanţa, şi 
comunicată reclamantei la data de 21.02.2011; 

- obligarea pârâtelor la stabilirea şi calcularea obligaţiilor fiscale ale reclamantei 
aferente suprafeţelor de teren de 51.870,29 mp şi de 10.620,05 mp, situate în Constanţa, Zona 
F.N., respectiv str. M.E., începând cu data punerii efective a reclamantei în posesia celor două 
suprafeţe de teren, sub sancţiunea unei penalităţi de 1000 RON/zi de întârziere de la momentul 
rămânerii irevocabile a hotărârii, cu cheltuieli de judecată. 

Prin Sentinţa civilă nr.978/02.06.2011, Tribunalul Constanţa admiţând excepţia 
necompetenţei sale materiale, a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea 
Curţii de Apel Constanţa, care a procedat la înregistrarea cauzei sub nr.809/36/14.07.2011, 
pronunţând Sentinţa civilă nr. 333/CA/12.10.2011, prin care, la rândul său, dispune declinarea 
competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa - Secţia Contencios 
administrativ şi Fiscal, precum şi trimiterea dosarului la ICCJ în vederea soluţionării conflictului 
negativ de competenţă, cu motivaţia sus-expusă. 

Urmare înaintării dosarului către ICCJ Bucureşti, prin Decizia civilă nr. 99/12.01.2012, 
pronunţată în dosar nr.809/36/2011, instanţa supremă stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei 
în favoarea Tribunalului Constanţa - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, care, prin Sentinţa 
civilă nr.3934/25.10.2012, admite excepţia inadmisibilităţii cererii privind anularea declaraţiilor de 
impunere nr.G 30969/28.06.2007 şi nr. G 30969 din 28.06.2007, respingând excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii pentru tardivitatea formulării contestaţiei administrative şi excepţia 
tardivităţii formulării cererii de chemare în judecată, ca rămase fără obiect. 

Prin aceeaşi hotărâre, instanţa dispune: 
- respingerea cererii privind anularea Dispoziţiei nr. R-S 203757 din 10.02.2011 emisă de 

SPITVBL CONSTANŢA, anularea rolului fiscal aferent şi a tuturor sarcinilor fiscale aferente ca 
neîntemeiată; 

- respingerea cererii privind anularea declaraţiilor de impunere nr. G 30969/28.06.2007 şi nr. 
G 30968/28.06.2007, ca inadmisibilă;  

- admiterea în parte a cererii subsidiare, cu consecinţa obligării pârâţilor la stabilirea şi 
calcularea obligaţiilor fiscale ale reclamantei, aferente suprafeţelor de teren de 51.870,29 mp si de 
10.620,05 mp, situate în Constanţa, Zona F.N., respectiv str. M.E., începând cu data punerii efective 
a reclamantei în posesia celor două suprafeţe de teren, sub sancţiunea plăţii unei penalităţi de 100 
RON/zi de întârziere de la momentul rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri şi până la data 
îndeplinirii obligaţiei, cu motivaţia sus-relevată. 
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Acestea sunt condiţiile în care recurenţii pârâţi MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN 
PRIMAR şi SPITVBL CONSTANŢA formulează recurs, cu motivaţie asemănătoare, criticând 
soluţia primei instanţe pentru nelegalitate şi netemeinicie, Curtea fiind în situaţia de a examina 
motivele de recurs deduse judecăţii deopotrivă, reţinând: 

Aşa după cum rezultă din expunerea motivelor de recurs, ambele recurente critică 
modalitatea de soluţionare a capătului subsidiar din acţiune ce s-a referit la: 

- anularea dispoziţiei nr. R-S 203757/10.02.2011 emisă de SPITVBL Constanţa, şi 
comunicată reclamantei la data de 21.02.2011; 

- obligarea pârâtelor la stabilirea şi calcularea obligaţiilor fiscale ale reclamantei 
aferente suprafeţelor de teren de 51.870,29 mp şi de 10.620,05 mp, situate în Constanţa, Zona 
F.N., respectiv str. M.E., începând cu data punerii efective a reclamantei în posesia celor două 
suprafeţe de teren, sub sancţiunea unei penalităţi de 1000 RON/zi de întârziere de la momentul 
rămânerii irevocabile a hotărârii, cu cheltuieli de judecată. 

Sub aspectul modului de soluţionare a capătului subsidiar de cerere, în referire la situaţia de 
fapt avută în vedere de Curte, se reţine: 

Părţile – MUNICIPIUL CONSTANŢA reprezentat prin PRIMAR şi [...] ITALIA au 
perfectat la data de 15.06.2000: 

- contractul de concesiune nr.38134, având ca obiect concesiunea terenului în suprafaţă de 
10.620,05 m.p, cuprins în Planul Urbanistic de Detaliu (PUD), aprobat prin HCLM Constanţa 
nr.75/24.02.2000, pentru realizarea obiectivului „Proiect al programului de dezvoltare edilitară 
urbană a Municipiului Constanţa – Zona F., str.M.E.”, în care, au stipulat la art.2 că „suprafaţa de 
teren menţionată va fi predată de către concedent concesionarului la data semnării contractului”, 
predarea efectivă urmând a se face prin proces verbal de predare primire, semnat de părţi, durata 
concesiunii fiind stabilită „pe durata existenţei construcţiilor” pentru locuinţe, respectiv 49 de ani 
pentru construcţiile cu altă destinaţie, cu posibilitatea prelungirii conform legislaţiei de la data 
respectivă. 

Ulterior, prin Actul adiţional nr.387642/20.06.2000 părţile au înţeles a stipula că „predarea 
suprafeţei de teren se va realiza în maxim 90 de zile de la data semnării contractului”, la data de 
24.01.2002 întocmindu-se procesul verbal de predare primire nr.10900, ce atestă predarea 
primirea terenului situat în Municipiul Constanţa Zonă F. – str. M.E., în suprafaţă de 10.620,05 m.p, 
conform HCLM nr.446/30.07.1999, cu planul anexă şi HCLM nr.75/24.02.2000.  

- contractul de concesiune nr.38133, având ca obiect concesiunea terenului în suprafaţă de 
51.870,79 m.p, cuprins în Planul Urbanistic de Detaliu (PUD), aprobat prin HCLM Constanţa 
nr.76/24.02.2000, şi nr.106 din 23.03.2000, pentru realizarea obiectivului „Proiect al programului 
de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanţa – Zona F.” în care au stipulat la art.2 că 
„suprafaţa de teren menţionată va fi predată de către concedent concesionarului la data semnării 
contractului”, predarea efectivă urmând a se face prin proces verbal de predare primire, semnat de 
părţi, durata concesiunii fiind stabilită „pe durata existenţei construcţiilor”. 

Ulterior, prin Actul adiţional nr.38741/20.06.2000 părţile au înţeles a stipula că „predarea 
suprafeţei de teren se va realiza în maxim 90 de zile de la data semnării contractului”, la data de 
12.02.2002 întocmindu-se procesul verbal de predare primire nr.21858, ce atestă predarea 
primirea terenului situat în Municipiul Constanţa Zonă F. – în suprafaţă de 51.870,79 m.p, conform 
HCLM nr. 447/30.07.1999, cu planul anexă şi HCLM nr.76/24.02.2000.  

Probatoriul administrat în cauză, în conformitate cu art.1169 Cod civil, face dovada că, la 
data de 28.04.2005, părţile au înţeles a perfecta: 

- procesul verbal de predare primire nr. 56637 ce atestă predarea primirea terenului situat 
în Municipiul Constanţa – Zona F.N. în suprafaţă de 10.620,05 m.p, conform Sentinţei civile 
nr.4853/COM din 27.05.2004 a Tribunalului Constanţa, în care s-a menţionat că „terenul se 
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identifică potrivit planului de situaţie anexă la procesul verbal întocmit de SC M.I.C. SRL în aprilie 
2005; 

 - procesul verbal de predare primire nr. 56636 ce atestă predarea primirea terenului situat 
în Municipiul Constanţa – Zona F.N. în suprafaţă de 51870,79 m.p, conform Sentinţei civile nr. 
4853/COM din 27.05.2004 a Tribunalului Constanţa, în care s-a menţionat că „terenul se 
identifică potrivit planului de situaţie anexă la procesul verbal întocmit de SC M.I.C. SRL în aprilie 
2005. 

Ulterior, reţine Curtea că, prin : 
- HCLM Constanţa nr. 252/23.04.2009 s-a aprobat translatarea unei suprafeţe de teren 

proprietate privată a Municipiului Constanţa, situat în Zona F.N., suprafaţă ce constituie parte din 
obiectul contractului de concesiune nr.38133/15.06.2000, conform planurilor anexă, ce fac parte 
integrantă din hotărâre, întocmindu-se în acest sens procesul verbal de predare primire 
nr.78155/28.05.2009 privind această translatare; 

- HCLM Constanţa nr.253/23.04.2009 s-a aprobat translatarea unei suprafeţe de teren 
proprietate privată a Municipiului Constanţa, situat în Zona F.N. – str. M.E., suprafaţă ce constituie 
parte din obiectul contractului de concesiune nr.38134/15.06.2000, conform planurilor anexă, ce 
fac parte integrantă din hotărâre, întocmindu-se în acest sens procesul verbal de predare primire 
nr.78151/28.05.2009 privind această translatare; 

- HCLM Constanţa nr.458/30.09.2009 s-a aprobat translatarea unei suprafeţe de teren 
proprietate privată a Municipiului Constanţa, situat în Zona F.N., str.M.E., suprafaţă ce constituie 
parte din obiectul contractului de concesiune nr. 38134/15.06.2000, conform planurilor anexă ce 
fac parte integrantă din hotărâre, întocmindu-se în acest sens procesul verbal de predare primire 
nr. 175206/13.01.2010 privind această translatare. 

Acestea sunt condiţiile în care, anterior emiterii sus-menţionatelor HCLM-uri, reţine Curtea 
că, la data de 28.06.2007 intimata [...] Italia a depus la SPITVBL CONSTANŢA declaraţia de 
impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată sub nr. G.30969, precum şi cea 
înregistrată sub nr.G 30968, cea dintâi referindu-se la deţinerea suprafeţei de teren de 51.870,79 
m.p, pentru care datora o taxă de 38.265 lei, plus rămăşiţă şi majorări conform înştiinţării,  iar cea 
de-a doua referindu-se la deţinerea unei suprafeţe de teren de 10.620,02 m.p, pentru care datora o 
taxă de 7.834 lei, plus rămăşiţă şi majorări conform înştiinţării. 

Prin contestaţia înregistrată la SPITVBL CONSTANŢA sub  nr.203757 din 23.12.2010, 
intimata [...] Italia a solicitat anularea/revocarea ambelor declaraţii de impunere, cu consecinţa 
anulării rolului fiscal aferent şi a tuturor sarcinilor fiscale aferente, însă prin Dispoziţia nr. R-S 
nr.203757/10.02.2011, contestaţia administrativă a fost respinsă ca nefondată, acesta fiind motivul 
pentru care, prin acţiunea dedusă judecăţii, intimata a solicitat instanţei anularea celor două 
declaraţii de impunere. 

În atare situaţie, Curtea examinând susţinerile recurentelor privind „greşita soluţionare a 
capătului de cerere subsidiar referitor la obligaţiile fiscale – reclamantei incumbându-i obligaţia 
fiscală începând cu 28.05.2009, respectiv 30.01.2010,sentinţa recurată fiind dată cu interpretarea şi 
aplicarea greşită a dispoziţiilor art.256 Cod fiscal”, apreciază în sensul respingerii acestui motiv de 
recurs, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Într-adevăr, aşa după cum legal şi temeinic a apreciat şi instanţa de fond, reţine Curtea că, 
din analiza celor trei HCLM-uri – nr.252/23.04.2009; nr.253/23.04.2009 şi nr.458/30.09.2009, 
precum şi a proceselor verbale de predare primire, reiese, fără dubiu, faptul că, la data întocmirii 
declaraţiilor de impunere analizate în cauză, respectiv 28.06.2007, societatea intimată [...] Italia nu 
deţinea în totalitate suprafeţele de teren concesionate, abia la datele de 28.05.2009 şi 13.01.2010, 
acestei societăţi fiindu-i predate în întregime suprafeţele de teren concesionate, potrivit contractelor 
de concesiune nr.38133/15.06.2000 şi nr.38134/15.06.2000. 
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De altfel, reţinerea sus-expusă apare ca fiind de necontestat, apreciază Curtea, odată ce, prin 
Decizia nr.830/CA/12.04.2012, Curtea de Apel Constanţa a statuat prin considerente decisive, ce se 
bucură de autoritate de lucru judecat: 

- pe de o parte că „declaraţiile de impunere depuse de [...] ITALIA nu au produs şi nu 
puteau produce nici un fel de efecte”, cu motivaţia în esenţă că acestea corespundeau 
unor situaţii fiscale eronate, legate de aparenţa creată nelegal de către concedent, cu 
privire la predarea terenurilor, iar,  

- pe de altă parte, organul fiscal avea obligaţia verificării ulterioare a situaţiei fiscale 
prezentate, caz în care trebuia să observe „nulitatea declaraţiilor de impunere”, precum 
şi împrejurarea că obligaţia fiscală nu se născuse încă, urmare nepredării terenurilor. 

În atare situaţie, reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat asupra 
împrejurării că, în cauză, nu se pot repune în discuţie aceleaşi chestiuni, intrate în puterea 
lucrului judecat, în referire la obligaţia organului fiscal de a verifica declaraţiile de impunere 
depuse de contribuabil, aspect tranşat printr-o hotărâre irevocabilă, ce se bucură de obligativitate, 
între părţi nefiind posibil un nou litigiu, cu acelaşi obiect şi aceeaşi cauză, acestea fiind obligate să 
respecte şi să se supună, hotărârii judecătoreşti pronunţate. 

Faţă de sus-menţionatele argumente, reţine Curtea că solicitarea recurentelor referitoare la 
stabilirea şi calcularea obligaţiilor fiscale ale intimatei, aferente celor două suprafeţe de teren, de 
10.620,05 m.p şi de 51.870,29 m.p, de la alte date, decât cele statuate printr-o hotărâre irevocabilă, 
apare ca fiind nelegală, odată ce, prin sus-menţionata hotărâre, s-a statuat faptul că obligaţia îi 
incumbă organului fiscal, cu respectarea clauzelor contractuale. 

În acelaşi sens, reţine Curtea, sunt şi dispoziţiile cuprinse în Codul de procedură fiscală, 
art.86, care, în alin.4 prevede că: „Declaraţia fiscală întocmită potrivit art. 82 alin.2 este asimilată 
cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare, şi produce efectele juridice ale 
înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia”. 

Susţinerile recurentelor referitoare la „greşita soluţionare a cauzei prin interpretarea şi 
aplicarea greşită a dispoziţiilor art.256 Cod fiscal”, sunt apreciate de Curte ca nefondate, 
urmând a fi respinse, deoarece în textul de lege indicat, intitulat „Reguli generale”, legiuitorul nu 
a înţeles a stabili o dată exactă în care intervine faptul generator pentru obligaţia de plată. 

Astfel, potrivit art.256 Cod fiscal:  
„Alin.1 - Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru 

acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. 
 Alin.2 - Impozitul prevăzut la alin.1, denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa 

pe teren prevăzută la alin.3) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe 
teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul. 
     Alin.3 - Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se 
stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor 
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren….” 
 Aşa fiind, apreciază Curtea că, în lipsa unei reglementări exprese, utilizând o interpretare 
logico – juridică, cel căruia i se transmite de către proprietar, dreptul de folosinţă asupra unui imobil, 
prin intermediul unui contract de concesiune, sau al unui alt tip de contract, nu poate datora taxa pe 
imobilul respectiv, atât timp cât, nu a fost pus efectiv, util în posesia sa. 
 Prin urmare, concluzionează Curtea că scadenţa acestei obligaţii fiscale este legată de 
momentul utilei puneri în posesie, aşa după cum s-a stabilit şi prin hotărârea irevocabilă, pronunţată 
în dosar nr. 11691/118/2009 – Decizia nr.830/CA/12.04.2012 a Curţii de Apel, din care rezultă că 
datele punerii utile în posesia asupra celor două terenuri sunt 28.05.2009 pentru terenul din F.N., 
respectiv 13.01.2010 pentru terenul din str.M.E. 
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În referire la motivul de recurs, invocat de recurenta pârâtă MUNICIPIUL CONSTANŢA 
prin PRIMAR  privind „greşita instituire a penalităţii de 100 lei/zi de întârziere, de la momentul 
rămânerii irevocabile a hotărârii şi până la data îndeplinirii obligaţiei”, cu motivaţia în esenţă că 
„este nelegală, atât prin raportare la prevederile Legii 554/2004, cât şi prin raportare la normele 
generale în materie civilă”, Curtea reţine că şi acest motiv de recurs este nefondat, urmând a fi 
respins, atât timp cât: 

Art.18 alin.4 din Legea nr.554/2004, prevede că: „Atunci când obiectul acţiunii în 
contencios administrativ îl formează un contract administrativ, în funcţie de starea de fapt, instanţa 
poate: 
    a) dispune anularea acestuia, în tot sau în parte; 
    b) obliga autoritatea publică să încheie contractul la care reclamantul este îndrituit; 
    c) impune uneia dintre părţi îndeplinirea unei anumite obligaţii; 
    d) suplini consimţământul unei părţi, când interesul public o cere; 
    e) obliga la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale şi morale”, 
iar potrivit alin.5 al aceluiaşi text de lege: „Soluţiile prevăzute la alin.1 şi alin.4 lit. b şi c pot fi 
stabilite sub sancţiunea unei penalităţi aplicabile părţii obligate, pentru fiecare zi de întârziere”. 
 În acest context, reţine Curtea că penalităţile pentru fiecare zi de întârziere, prevăzute de 
art.18 alin.5 din Legea nr.554/2004, pentru soluţia prevăzută la alin.4 lit.b şi e, sunt concepute de 
legiuitor ca un mijloc de constrângere la adresa autorităţii publice pârâte – recurente în speţă, şi în 
acelaşi timp ca o garanţie pentru persoana vătămată că îşi va vedea restabilit dreptul sau interesul 
legitim vătămat, fiind asemănătoare cu daunele cominatorii din dreptul civil, din punctul de vedere 
al naturii juridice. 
 Dintr-o altă perspectivă, reţine Curtea că penalităţile de întârziere se stabilesc în favoarea 
reclamantului – intimat în speţă, şi nu trebuie confundate cu despăgubirile pentru întârziere în 
executarea hotărârii, acordate în cadrul procedurii speciale de executare, prevăzute de art.24 din 
lege, identificarea acestor soluţii fiind făcută de instanţă, prin coroborarea alin.4 şi alin.5 al art.18, 
cu alin.2 şi alin.3 al art.8 din legea contenciosului administrativ. 

Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea, cu opinie majoritară, respinge, ca nefondat recursul formulat de 
MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN PRIMAR, precum şi pe cel formulat de S.P.I.T.V.B.L. 
CONSTANŢA. 

 
Opinie separată – jud. C.R. 

 
         În prezenta opinie consider că sentinţa primei instanţe este netemeinică şi nelegală, deoarece a 
fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii, motiv de nulitate prevăzut de art.304 pct.9 
C.pr.civ. 
         În aceste condiţii, prezentele recursuri urmau a fi admise cu consecinţa modificării în tot a 
hotărârii pronunţate în sensul respingerii cererii ca nefondate.   
         Îmi întemeiez prezenta opinie pe următoarele considerente, 
         Instanţa de fond în mod greşit a apreciat faptul că intimata reclamantă a intrat în posesia 
terenului la data de 28.05.2009, situaţie în care aceasta a considerat că nu mai datorează suma de 
46.099 lei reprezentând taxă teren persoană juridică aferentă anului 2009.  
         Intrarea efectivă în posesia terenurilor a fost justificată de emiterea HCLM Constanţa 
nr.252/23.04.2009 prin care s-a aprobat translatarea unei suprafeţe de teren proprietate privată a 
mun.Constanţa, situată în zona F.N., suprafaţă ce constituie parte a obiectului contractului de 
Concesiune nr.38133/15.06.2000 conform planurilor anexă ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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         Urmare a acestei hotărâri părţile au procedat la încheierea a două procese-verbale de predare-
primire: 
- nr.78151/28.05.2009 ce vizează suprafaţa de 10.620,05 mp, ce a fost predat prin procesul-verbal de 
predare-primire nr. 56.636/28.04.2005 în baza sent. civ. nr. 4853/COM din 27.05.2004 a 
Tribunalului Constanţa; 
- nr.78155/28.05.2009 ce vizează suprafaţa de 51.870,79 mp, ce a fost predat prin procesul-verbal de 
predare-primire nr. 56.636/28.04.2005 în baza sent. civ. nr. 4853/COM din 27.05.2004 a 
Tribunalului Constanţa; 
         O primă concluzie, care rezultă din cele prezentate mai sus, este reprezentată de faptul că 
translatarea ca noţiune presupune o mutare totală a concesionarului de pe anumite suprafeţe deţinute 
anterior şi punerea sa în posesie pe alte suprafeţe de teren, în cazul de faţă pe suprafeţele prezentate 
mai sus. 
         Această raţiune este ignorată total de intimata reclamantă care consideră că translatarea este 
sinonimă cu punerea în posesie a terenurilor pentru prima dată. 
         Opinia intimatei reclamante nu este susţinută de nici un înscris din prezentul dosar, nici chiar 
de procesele-verbale încheiate la data de 28.05.2009 cu care aceasta încearcă a-şi justifica posesia 
terenurilor de la această dată. 
         Se indică, aşadar, în cuprinsul acestor procese-verbale, imediat după arătarea suprafeţelor, 
faptul că, acestea au fost predate prin procesul-verbal de predare-primire nr.56.636/28.04.2005 în 
baza sent.civ.nr.4853/COM din 27.05.2004 a Tribunalului Constanţa. 
         În condiţiile în care la data de 28.05.2009 s-a realizat prima punere în posesie, nu mai era 
necesară menţiunea punerii în posesie realizată în anul 2005. 
         Potrivit contractului de Concesiune nr.38133/15.06.2000, concesionarul SC [...] Italia a 
concesionat de la concedentul Municipiul Constanţa suprafaţa totală de 51.870,79 mp pentru 
realizarea obiectivului PROIECT AL PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE EDILITARĂ A 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA – Zona F.N., în vederea construirii de locuinţe. 
         La numai cinci zile de la încheierea acestei concesiuni, părţile au încheiat actul adiţional 
nr.38.741/20.06.2000 prin care au modificat doar art.2 în sensul că suprafaţa terenului prevăzută la 
art.1 va fi predată de concedent concesionarului în maxim 90 zile de la data semnării contractului. 
         Totodată, concesionarul se obliga să depună la autorităţile competente în termen de 60 de zile 
de la data semnării contractului cererea de eliberare a certificatului de urbanism în baza căruia se va 
solicita autorizaţia de construire. 
         Dispoziţiile contractuale nu au fost respectate de concedent, fapt ce a determinat concesionarul 
la acţionarea în judecată pentru respectarea clauzelor asumate. 
         Prin sent.civ.nr.4853/COM din 27.05.2004, pronunţată de Tribunalul Constanţa - Secţia 
Comercială, s-au admis cererile conexate formulate de reclamanta SC [...] Italia în contradictoriu cu 
Municipiul Constanţa prin Primar, acesta din urmă fiind obligat la: 

- predarea către reclamantă a terenului în suprafaţă de 51.870,79 mp respectiv a terenului în 
suprafaţă de 10.620,05 mp ce fac obiectul contractelor de concesiune nr.38.133/15.06.2000, 
respectiv nr.38.134/15.06.2000 şi a actelor adiţionale; 

- realizarea căilor de acces la terenurile concesionate, la efectuarea lucrărilor de sistematizare 
şi utilităţi edilitare, iar în caz de neexecutare autorizează pe reclamantă să efectueze respectivele 
lucrări pe cheltuiala pârâtului. 
… 
         Această sentinţă a rămas definitivă prin dec.civ.nr.63/COM  din 18.03.2005 a Curţii de Apel 
Constanţa pronunţată în dos. civ. nr. 827/COM/2004 şi irevocabilă prin dec. civ. nr. 1775 din 
23.05.2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dos. civ. nr. 10522/1/2005 (dosar vechi 
nr.2535/2005 ). 
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         În aceste condiţii, la data de 28.04.2005 concedentul mun.Constanţa a procedat pentru prima 
dată la punerea în posesie a concesionarului a suprafeţelor de teren astfel prevăzute în sentinţa 
judecătorească. 
         Prin procesul-verbal nr.56637/28.04.2005, SC [...] Italia a primit terenul situat în 
mun.Constanţa, Zona F.N., în suprafaţă de 51.870,79 mp, iar prin procesul-verbal 
nr.56636/28.04.2005 a primit terenul situat în mun.Constanţa, Zona F. - str. M.E., în suprafaţă de 
10.620,05 mp. 
         Potrivit art.81 alin.1 din OG 92/2003, 
         Declaraţia fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, la termenele 
stabilite de acesta. 
         Art.256 din Legea 571/2003 reglementează regulile generale în materie de impozite şi taxe pe 
teren astfel: 
   (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un 
impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. 
     (2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe 
teren prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe 
teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul. 
     (3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren 
care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau 
de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 
… 
         Având în vedere această obligaţie legală de plată a taxei pe terenul concesionat, SC [...] Italia 
prin reprezentantul său legal G.R. a completat personal Declaraţia de impunere pentru terenul în 
suprafaţă de 51.870,79 mp înregistrată la SPITVBL Constanţa sub nr.G 30969/28.06.2007 precum şi 
Declaraţia de impunere pentru terenul în suprafaţă de 10.620,05 mp înregistrată la SPITVBL 
Constanţa sub nr.G 30698/28.06.2007. 
         După înscrierea celor două imobile la serviciul local de impozite şi taxe, SC [...] Italia a 
procedat la respectarea propriilor sale obligaţii contractuale, respectiv obţinerea certificatului de 
urbanism, pregătind astfel obţinerea autorizaţiilor de construire pentru locuinţe. 
         Dovada faptului că intimata reclamantă a intrat în posesia terenurilor anterior anului 2009 
rezultă şi din faptul obţinerii de către aceasta a autorizaţiilor de construire datate cu anul 2008.  
         Astfel, potrivit tabelului cu autorizaţii de construire, intimata reclamantă este beneficiara a 125 
de autorizaţii toate emise în perioada 06-07.2008. După obţinerea acestor autorizaţii, s-a procedat la 
ridicarea ansamblurilor de locuinţe.      
         În condiţiile în care intimata reclamantă prin reprezentantul său legal a procedat la intrarea în 
posesia terenurilor la data de 28.05.2005 aceasta este obligată la plata taxei pe teren aferentă anului 
fiscal 2009. 
         În consecinţă, consider că recursurile trebuiau admise, modificată sentinţa primei instanţe, în 
sensul respingerii cererii ca nefondate, urmând ca intimata reclamantă să fie obligată la plata 
cheltuielilor de judecată atât cu ocazia judecăţii pe fond, cât şi în recurs.  
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22. Suspendare executare acte administrative. Achitare taxe vamale. 
 

Art. 2 alin.(1) lit.ş din Legea nr. 554/2004 
Art. 14, 15 din Legea nr. 554/2004 

 
Măsura suspendării executării unui act administrativ se poate dispune în temeiul disp.art. 15 alin.(1) 

raportat la art.14 alin.(1) din Legea nr.544/2004 dacă sunt întrunite cumulativ două condiţii: 
a) să existe un caz bine justificat în sensul existenţei unei îndoieli puternice asupra prezumţiei de 

legalitate de care se bucură un act administrativ contestat de natură a înfrânge principiul potrivit căruia 
actul administrativ este executoriu din oficiu; 

b) pentru prevenirea producerii unei pagube iminente, în sensul art.2 alin.(1) lit.ş din Legea nr. 
554/2004. 

Conform Recomandării nr. R (89) 8, autoritatea jurisdicţională chemată să decidă măsuri de protecţie 
provizorie trebuie să ia în apreciere ansamblul circumstanţelor şi intereselor  prezente; asemenea măsuri pot 
fi acordate în special în situaţia  în care executarea actului administrativ este de natură să producă pagube 
grave, dificil de reparat şi în cazul în care există un argument juridic aparent valabil referitor la 
nelegalitatea respectivului act. 

Se constată astfel că recomandarea a fost transpusă în prevederile legii contenciosului administrativ, 
suspendarea unui act administrativ putându-se dispune doar în cazuri bine justificate  şi în prezenţa unei 
pagube iminente. 

 
Decizia civilă nr. 766/CA/13.05.2013 

                           Dosar nr. 11654/118/2012 
 

Prin acţiunea înregistrată la data de 10.11.2012 pe rolul Tribunalului Constanta – Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal sub nr.11.654/118/2012, reclamanta SC T.O.M. SRL, în 
contradictoriu cu pârâtele DRAOV Constanta si DJAOV Constanta, a solicitat ca prin hotărârea ce 
se va pronunţa să se dispună : 

- suspendarea executarii Deciziei nr.177/01.08.2012 întocmită de către pârâtă 
- suspendarea executarii procesului verbal de control nr.7075/01.08.2012. 
În motivarea acţiunii se arată că reclamantei, prin decizia de regularizare nr. 177/01.08.2012, 

emisă de parata DRAOV Constanţa, in urma reanalizării obligaţiilor fiscale, i s-au stabilit in sarcină 
achitarea unor debite – datorii vamale şi accesorii - in cuantum total de 146.929 lei. 

 Reclamanta susţine că in speţă sunt intrunite condiţiile impuse de art.14 din Legea 
nr.554/2004, respectiv cazul bine justificat determinat de nelegalitatea actului administrativ 
contestat in raport de situaţia de fapt, mărfurile pentru care a fost stabilită obligaţia vamală 
suplimentară fiind sustrase din depozitul deţinut de către reclamantă in Portul Constanţa, aspecte 
pentru care a fost sesizată Politia Transporturi Maritime, precum şi cu privire la paguba iminentă, 
intrucât demararea de către parata DRAOV Constanta a procedurii de executare silită este de natură 
a conduce la intrarea in faliment reclamantei. 

Astfel, se susţine că in sarcina reclamantei nu se poate reţine existenţa unui debit aferent 
punerii in circulaţie a unor bunuri pentru care nu au fost achitate taxele vamale, pârâtele efectuând o 
greşită interpretare a textelor legale - art.205 din Reg.CEE nr.2913/1992 privind Codul vamal 
Comunitar. 

In drept au fost invocate disp.art.15 din L.nr.554/2004. 
Pârâta DRAOV Constanţa a formulat intâmpinare prin care s-a solicitat instanţei a dispune 

respingerea acţiunii promovată de către reclamantă ca nefondata, sustinându-se că in spetă nu sunt 
intrunite conditiile impuse de art.14 si art.15 din L.nr.554/2004. 
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Prin sentinţa civilă nr. 4984/21.12.2012 s-a dispus suspendarea executării deciziei nr. 
177/01.08.2012 până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 11631/118/2012 al Tribunalului 
Constanţa. 

Prima instanţă a reţinut următoarele: 
Legea nr.554/2004 consacră ca regulă generală suspendarea judecătorească a unui act 

administrativ la cererea părţii interesate, o dată cu introducerea recursului administrativ prealabil sau 
a acţiunii în faţa instanţei de contencios administrativ, în speţă cererea de suspendare vizând prima 
ipoteză. 

Măsura suspendării executării unui act administrativ se poate dispune în temeiul disp.art. 15 
alin.(1) raportat la art.14 alin.(1) din Legea nr.544/2004 dacă sunt întrunite cumulativ două condiţii: 

a) să existe un caz bine justificat în sensul existenţei unei îndoieli puternice asupra 
prezumţiei de legalitate de care se bucură un act administrativ contestat de natură a înfrânge 
principiul potrivit căruia actul administrativ este executoriu din oficiu; 

b) pentru prevenirea producerii unei pagube iminente, în sensul art.2 alin.(1) lit.ş din 
L.nr.554/2004. 

In baza celor reţinute rezultă că suspendarea unui act administrativ nu se poate dispune decât 
în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege. 
 In ceea ce priveşte existenţa unui caz bine justificat, potrivit art.2 lit. t din L.nr.554/2004, 
acesta vizează”împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o 
îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ;” 
 Indoiala serioasă asupra legalităţii actului administrativ trebuie sa poata fi distinsa cu 
usurinta, in urma unei cercetari sumare a aparentei dreptului, pentru ca in cadrul procedurii 
suspendarii executarii actelor administrativ-fiscale pe calea careia pot fi depuse numai masuri 
provizorii, nu este permisa o prejudecare a fondulului litigiului. 
 Sub acest aspect, instanţa apreciază că împrejurările concrete de fapt şi de drept în care 
actele contestate au fost emise, creează o îndoială serioasă în privinţa legalităţii acestora, sustinerile 
reclamantei – rezultate din actiunea promovata si din materialul probator administrat - având 
caracterul unor indicii de natură aparente care să răstoarne prezumţia de legalitatea a actelor 
administrative supuse controlului judiciar, aceasta in raport de interpretarea şi incidenţa in cauză a 
prevederilor art.205 din Reg.CEE nr.2913/1992 privind Codul vamal Comunitar.  
 Se are in considerare faptul că aspectele legate de interpretarea şi incidenţa in cauză a 
prevederilor art. 205 din Regulamentul CEE nr. 2913/1992 privind Codul vamal Comunitar cu 
privire la debitul suplimentar stabilit in sarcina reclamantei urmeaza să facă obiectul analizei 
detaliate a instanţei de judecată in cadrul dos. nr. 11631/118/2012. 
 În ceea ce priveşte paguba iminentă se reţine că aceasta este definită de art. 2 lit.ş din Legea 
nr.554/2004, in sensul că vizează ”prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, 
perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public;” 
 Sub acest aspect, argumentele invocate de catre reclamantă sunt fondate, in conditiile in care 
paguba iminentă nu se prezuma, ci ea trebuia a fi dovedita de catre persoana lezată prin probe 
concludente. Reclamanta, cu privire la solicitarea de suspendare a actului administrativ-fiscal 
contestat, a administrat probe in dovedirea pagubei iminente invocate aferente situaţiei financiare a 
acesteia, executarea creanţei fiscale în cuantumul stabilit de către pârâte fiind de natură a conduce la 
perturbarea activităţii societăţii reclamante, element care se înscrie în ceea ce legiuitorul a definit 
prin art.14 raportat la art.2 al.1 lit.ş din Legea nr.554/2004. 
 S-a reţinut şi faptul că măsura de aplicare a sechestrului imobiliar dispusă de către pârâtă este 
de natură a conduce la acoperirea debitului stabilit in sarcina reclamantei, in condiţiile in care 
acţiunea de fond privind anularea deciziei de regularizare contestate este respinsă in mod irevocabil. 

In ce priveşte procesul verbal de control nr.7075/01.08.2012  incheiat de către pârâte, se 
constată că acest act de control nu constituie, potrivit art.2 alin.1 lit.c din L.nr.554/2004 si art.41 si 
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art.43 C.proc.fiscală, un act adminstrativ fiscal, ci doar un act preparator in emiterea unei decizii de 
regularizare/impunere, sens in care nu poate face obiectul unei solicitări de suspendare. 

Soluţia a fost atacată cu recurs de către DRAOV Constanţa în nume personal şi pentru 
ANV. 

Prin motivele de recurs se susţine că în cauză nu sunt întrunite condiţiile imperative impuse 
de lege, respectiv nu există un caz bine justificat şi o pagubă iminentă. 

Se apreciază că reclamanta nu a făcut dovada cu acte  a producerii unei pagube iminente şi 
nu a precizat condiţiile de formă şi fond nelegale ale sumelor datorate. 

Recurenta apreciază că actul a cărei executare se solicită a fi suspendată este emis cu 
respectarea prevederilor legale iar reclamanta face afirmaţii nesusţinute de probe. 

Recursul a fost respins pentru următoarele considerente: 
Cererea reclamantei este întemeiată pe dispoziţiile art.15 alin. 1 din Legea 554/2004, care 

prevede că “suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, 
pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în 
tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa poate dispune suspendarea actului 
administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se 
poate formula odată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii 
în fond”. 

Potrivit art. 14 alin. 1 din legea nr. 554/2004 “în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea 
unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a 
autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună 
suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul 
în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, 
suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate”. 

Art. 2 lit. ş) şi t) defineşte cazul bine justificat şi paguba iminentă astfel: 
- pagubă iminentă - prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea 

previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public; 
 - cazuri bine justificate - împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură 

să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrative. 
Condiţiile cerute de lege trebuie să fie îndeplinite cumulativ. 
Conform Recomandării nr. R (89) 8, autoritatea jurisdicţională chemată să decidă măsuri de 

protecţie provizorie trebuie să ia în apreciere ansamblul circumstanţelor şi intereselor  prezente; 
asemenea măsuri pot fi acordate în special în situaţia  în care executarea actului administrativ este de 
natură să producă pagube grave, dificil de reparat şi în cazul în care există un argument juridic 
aparent valabil referitor la nelegalitatea respectivului act. 

Se constată astfel că recomandarea a fost transpusă în prevederile legii contenciosului 
administrativ, suspendarea unui act administrativ putându-se dispune doar în cazuri bine justificate  
şi în prezenţa unei pagube iminente. 

Actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate, de unde rezultă principiul executării 
din oficiu. A nu executa acte administrative care sunt emise în baza legii echivalează cu a nu 
executa legea. 

Din acest motiv, suspendarea executării actelor administrative reprezintă o situaţie de excepţie 
la care judecătorul specializat poate să recurgă atunci când sunt îndeplinite condiţiile Legii nr. 
554/2004. 

Atât textul Legii nr. 554/2004, cât şi Recomandarea nr. R (89) 8 vorbesc despre existenţa unui 
argument juridic aparent valabil, un argument care să nu necesite administrarea de probe şi care să 
nu aibă legătură cu săvârşirea sau nu a faptei (cu fondul cauzei care pentru a fi dezlegat impune 
administrarea de probe). 
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În speţă, decizia pentru regularizarea situaţiei  nr. 177/01.08.2012 a fost încheiată 
considerându-se ca utilizate sau consumate mărfuri constatate lipsă. 

În condiţiile în care a fost formulată o plângere penală în curs de soluţionare, instanţa de recurs 
a apreciat că este îndeplinită condiţia cazului bine justificat. 

În ceea ce priveşte  „paguba iminentă”, se constată că aceasta există sub forma prejudiciului pe 
care l-ar suporta societatea  ca urmare a imposibilităţii de respectare a obligaţiilor comerciale.  
  

23. Anulare decizii prin care au fost diminuate drepturile salariale ale funcţionarilor 
publici cu 25%. Solicitare acordare sporuri.  
 

Legea nr. 118/2010 
Ordinul nr. 685/2010 

Cauzele CEDO Felicia Mihăieş c. României şi  
Adrian Gavril Senteş c. României 

Protocolul nr.1 la CEDO 
 

Prin măsura dispusă prin Legea nr.118/2010, de diminuare a salariului bugetarilor, s-a păstrat un 
raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit, iar lipsa despăgubirii 
pentru ingerinţă nu poate conduce la încălcarea art.1 al Protocolului nr.1. 

Potrivit art.1 alin.2 din Primul protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale „Dispoziţiile alin.1 din Primul protocol nu aduc atingere dreptului statelor de a 
adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului 
general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor”. 

În acest sens este şi jurisprudenţa CEDO, Curtea Europeană reţinând că în materia drepturilor 
salariale statul se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi intensitatea 
politicilor sale în acest domeniu, în Hotărârea Kechko contra Ucrainei din 08.11.2005 stabilindu-se că este 
la latitudinea statului să determine ce sume vor fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Curtea 
Europeană nu analizează în aceste situaţii diminuarea salariului. 

Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 6 decembrie 2011 în cauzele Felicia Mihăieş 
împotriva României (cererea nr. 44232/11) şi Adrian Gavril Senteş împotriva României (cererea nr. 
44605/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a 
dispoziţiilor articolului 1 din Protocolul Adiţional nr. 1 la Convenţie, sub aspectul reducerii cu 25% 
a salariilor, ca urmare a aplicării Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare. 

Solicitarea acordării sporului de antenă este neîntemeiată faţă de Ordinul nr. 685/04.05.2010 prin 
care s-a aprobat Regulamentul de acordare în anul 2010 a sporului pentru condiţii periculoase sau 
vătămătoare; prin art.7 se prevede că sporul pentru condiţii deosebite de muncă (vătămătoare sau 
periculoase)  pentru anul 2010 se va acorda în procent de maximum 15% din salariul de bază fără a se 
depăşi cuantumul sumei prevăzute în statul nominal la 31.12.2009 de către personalul agenţiei. 
 S-a prevăzut că în unităţile unde se pot acorda ambele sporuri, procentul rezultat din cumularea 
acestora nu va depăşi 15%, dispoziţie respectată de pârâtă care a stabilit pentru întregul personal un spor de 
15%. 
 

Decizia civilă nr. 814/CA/22.05.2013 
                           Dosar nr. 5884/118/2011 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - secţia contencios administrativ si 

fiscal la data de 8.04.2011 sub nr.5884/118/2011, reclamantul Sindicatul A. al Lucrătorilor A.P.M. 
Constanţa in contradictoriu cu pârâţii Ministerul Mediului şi Pădurilor, A.N.P.M., A.P.M. 
Constanţa a solicitat anularea deciziilor menţionate în plângerea prealabilă adresată A.P.M. 
Constanţa, respectiv deciziile nr. 9, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 43, 44, 46, 
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47, 48, 49, 52 si 137 din 31.01.2011, acordarea drepturilor salariale in conformitate cu Legea 
nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, plata sumelor ce 
rezultă din diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite conform deciziilor de încadrare, in vigoare, 
in luna iunie 2010 şi cele încasate efectiv, drepturi băneşti actualizate cu indicele de inflaţie cu 
efectuarea menţiunilor corespunzătoare in carnetele de muncă, acordarea premiului anual pentru 
anul 2010 corespunzător anului 2010, anterior intrării in vigoare a Legii nr.285/2010, acordarea 
sporului de antenă în cuantum de 10% din salariul de bază, pentru toţi salariaţii din cadrul A.P.M. 
Constanţa, acordarea pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea in cadrul Laboratorului de 
analize fizico-chimice şi Staţiilor de radioactivitate Constanţa si Cernavoda pe lângă sporul de 
antenă şi sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, in procentele prevăzute de lege, 
respectiv de 10% până la 15% din salariul de bază, cu cheltuieli de judecată. 

In motivarea cererii, s-a arătat că la data de 28.01.2011 au fost emise deciziile amintite. 
Imediat după comunicarea lor, s-a formulat de către destinatari plângere prealabilă in temeiul art.7 
alin.1 din Legea nr. 554/2004. 

Prin emiterea acestor Decizii, funcţionarilor publici le-au fost modificate unilateral si ilegal 
drepturile salariale, in sensul diminuării acestora cu 25%. 

Aceste decizii, din perspectiva CEDO sunt nelegale, având in vedere faptul obiectiv că nu s-
au modificat competentele profesionale, nu se poate schimba nici salariul aferent funcţiei, întrucât ar 
apărea dezechilibrul raportului intre drepturi si obligaţii. 

A susţinut reclamantul că are convingerea că in cauza de faţă, toate categoriile vizate de 
Legea nr.118/2010 aveau cel puţin o speranţă legitimă de a obţine exerciţiul efectiv al dreptului de 
proprietate, in condiţiile in care, in condiţii de criza economică, cu câteva luni in urmă a intrat in 
vigoare legea nr.330/2009. 

Astfel, prin reducerea salariilor s-a produs o ingerinţă a autoritarilor publice, a statului in 
exercitarea dreptului cu privire la bunul lor, respectiv la încasarea unui salariu corespunzător muncii 
prestate. 

Chiar dacă ar admite existenta unui interes public, justul echilibru a fost rupt prin procentul 
foarte mare al reducerii de 25% si prin faptul că măsura adoptată nu a avut un caracter previzibil, in 
aceleaşi condiţii de activitate. 

Reclamantul a solicitat aplicarea cu prioritate a CEDO având in vedere că Legea nr.118/2010 
contravine Convenţiei Europene. 

Reclamantul a formulat precizări privind cadrul procesual activ arătând ca acţiunea dedusă 
judecaţii a fost formulată de către Sindicat in numele si pentru următorii 23 membri de sindicat, ce 
au ei înşişi calitatea procesuală activă in cauză: T.M. ş.a., iar la data de 21.10.2011 reclamantul a 
depus precizări cu privire la perioadele pentru care se solicită acordarea drepturilor băneşti. 

La data de 08.06.2011 au formulat cerere de intervenţie in interes propriu T.C. ş.a.  
Prin încheierea de şedinţă din data de 23.09.2011 instanţa a admis in principiu cererea de 

intervenţie in interes propriu; în data de 21.10.2011 s-a dispus suspendarea judecării cererii de 
intervenţie in interes propriu, in temeiul art.1551 Cod proc. civila, iar la termenul de judecată din 
data de 15.11.2012 a dispus disjungerea cererii de intervenţie şi formarea unui nou dosar. 

Prin Sentinţa civilă nr.4257/15.11.2012, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea ca 
neîntemeiată, reţinând că prin deciziile nr. 9, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 43, 
44, 46, 47, 48, 49, 52 si 137 din 31.01.2011 reclamanţii au fost reîncadraţi in funcţii, fiindu-le 
stabilit salariul brut conform prevederilor Legii cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011, a 
Ordinului nr.42/77/13.01.2011 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr.285/2010. A constatat instanţa că deciziile contestate au fost emise in aplicarea 
legii, reclamanţii neinvocând alte motive de nelegalitate a emiterii deciziilor. 
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În ceea ce priveşte capătul de cerere privind obligarea pârâtelor la acordarea drepturilor 
salariale in conformitate cu Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, instanţa a constatat că acest act normativ  a fost abrogat integral prin art.39 din 
Legea nr.284/2010, astfel că cererea a fost apreciată ca  neîntemeiată. 

Referitor la capătul de cerere privind plata sumelor ce rezultă din diferenţa dintre drepturile 
salariale cuvenite la data de iunie 2010 si cele încasate efectiv, actualizate cu indicele de inflaţie, 
instanţa a constatat că este neîntemeiat  deoarece măsura reducerii temporare, pe perioada 
03.07.2010-31.12.2010, a salariului personalului bugetar, a fost dispusă prin art.1 alin. 1 din Legea 
nr.118/2010 privind unele măsuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, act normativ 
declarat ca fiind constituţional. 

Instanţa a verificat dacă această diminuare reprezintă sau nu o încălcare a dreptului de 
proprietate, aşa cum susţin reclamanţii, prin raportare la jurisprudenţa Constanţa a CEDO. 

Analizând dacă drepturile de natură salarială intră in sfera noţiunii de bun si, prin urmare, 
beneficiază de protecţia asigurată de prevederile art.1 al Protocolului 1, instanţa de fond a reţinut că 
jurisprudenţa CEDO in acest domeniu este deosebit de nuanţată, iar din analiza ei rezultă că, in 
jurisprudenţa sa, Curtea face o distincţie esenţială intre dreptul de a continua sa primeşti in viitor un 
salariu intr-un anumit cuantum si dreptul de a primi efectiv salariu, câştigat pentru o perioada in care 
munca a fost prestată. 

Rezultă, din practica constantă a CEDO, că dreptul la anumite beneficii băneşti in calitate de 
salariat nu este un drept de sine stătător consacrat si apărat ca atare de Convenţie, ci a fost asimilat 
de către Curte in anumite condiţii unui drept de proprietate si analizat de perspectiva art.1 al 
primului Protocol adiţional la Convenţie. 

De aceea, dreptul salarial ca să fie considerat un „bun” trebuie să îndeplinească toate 
condiţiile prevăzute de Convenţie si consacrate de jurisprudenţa CEDO, situaţie faţă de care Curtea 
se raportează si verifică constant legislaţia internă care instituie acele drepturi, ştiut fiind că, 
Convenţia nu garantează persoanelor dreptul de a obţine pe viitor un anumit bun in lipsa unei baze 
legale a pretenţiei reclamantului, Curtea neputând crea un drept nou in favoarea acestuia. Cu alte 
cuvinte, Convenţia protejează dreptul la salariu, dar nu poate garanta pe viitor întinderea acestuia. 

În cazul spetei, s-a reţinut că ceea ce s-a afectat prin măsurile reglementate de Legea 
nr.118/2010 nu este dreptul la salariu al reclamanţilor, ci cuantumul acestuia in sensul diminuării 
pentru viitor cu 25%, ceea ce din perspectiva jurisprudenţei CEDO nu este o încălcare a Convenţiei 
şi art.1 al primului Protocol, iar a acorda reclamanţilor în continuare drepturile salariale nediminuate 
cu 25%, prin ignorarea dispoziţiilor legii, înseamnă a proteja o pretenţie care nu mai are bază legală 
în dreptul intern, ceea ce nici Convenţia nu protejează. 

Referitor la capătul de cerere privind acordarea premiului anual pentru anul 2010, instanţa a 
constatat că potrivit art.8 din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului 
plătit din fonduri publice „sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai 
acordă începând cu luna ianuarie 2011”. În consecinţă, in lipsa unei baze legale pentru acordarea 
premiului anual pentru anul 2010, in mod legal si corect au procedat pârâtele la neplata acestuia.  

În ceea ce priveşte sporul de antenă si sporul pentru condiţii periculoase si vătămătoare, 
instanţa a constatat că prin deciziile a căror anulare se solicită s-a dispus acordarea lunară a sporului 
pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de baza stabilit. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs Sindicatul A. al Lucrătorilor 
APM Constanţa, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive: 

I. Sentinţa este susceptibilă de modificare, în temeiul art.304 pct.7 Cod de procedură civilă 
coroborat cu art.261 pct.5 din acelaşi cod, întrucât nu are o individualitate proprie, fiind o redare a 
altor sentinţe care au avut acelaşi obiect, fără a da eficienţă principiilor de drept aplicabile în cauza 
dedusă judecăţii. 
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Obligaţia instanţei de a-şi motiva sentinţa pronunţată are în vedere stabilirea în 
considerentele hotărârii a situaţiei de fapt expusă în detaliu încadrarea în drept, examinarea 
argumentelor părţilor şi punctul de vedere al instanţei faţă de fiecare argument relevant şi 
raţionamentul logico-juridic care a fundamentat soluţia adoptată. 

Aceste cerinţe legale sunt impuse de însăşi esenţa înfăptuirii justiţiei, iar forţa de convingere 
a unei hotărâri judecătoreşti rezidă din raţionamentul logico-juridic clar explicitat şi întemeiat pe 
considerente de drept. 

II. Sub aspectul dezlegării fondului cauzei, sentinţa instanţei este nelegală şi netemeinică, 
fiind pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art.304 pct.9, hotărârea pronunţată este lipsită de temei 
legal şi a fost dată cu aplicarea greşită a legii. 

Prin emiterea Deciziilor atacate, funcţionarilor publici le-au fost modificate unilateral şi 
ilegal drepturile salariale, în sensul diminuării acestora cu 25%, cu consecinţa lipsirii de dreptul care 
a fost câştigat, dobândit sub un anumit statut profesional, care nu a fost modificat, competenţele 
profesionale fiind aceleaşi ca şi cele care au determinat debutul statutului profesional. Salariul lunar, 
contraprestaţia angajatorului, care ţine de natura raportului de serviciu reprezentând echivalentul 
muncii prestate, care se întemeiază pe rolul şi importanţa funcţiei, exigenţele impuse în executarea 
acesteia. 

Aceste decizii, din perspectiva prevederilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a 
dispoziţiilor din dreptul comunitar cu privire la păstrarea drepturilor câştigate sub un anumit statut 
profesional, care consacră practic principiile stabilităţii şi securităţii raporturilor juridice, sunt 
nelegale. 

În cauza de faţă toate categoriile vizate de Legea nr.118/2010 aveau cel puţin o speranţă 
legitimă de a obţine exerciţiul efectiv al dreptului de proprietate în contextul în care, în condiţiile de 
criză economică în plină desfăşurare, cu numai câteva luni în urmă intrase în vigoare Legea 
nr.330/2009 - „ lege unică de salarizare" prin care s-au determinat salariile de încasat pentru anul 
2010 şi în continuare şi la a cărei elaborare nu se poate susţine că nu s-au avut în vedere toate 
realităţile economice şi sociale. 

Astfel, prin reducerea salariilor, s-a produs o ingerinţă a autorităţilor publice, a statului, în 
exercitarea dreptului cu privire la bunul lor, respectiv la încasarea unui salariu corespunzător muncii 
prestate, privarea de proprietatea în discuţie realizându-se printr-o lege accesibilă, dar nu şi 
previzibilă, întrucât a intervenit după o altă modificare legislativă importantă, chiar fundamentală în 
materia salarizării. 

Însă, conform normelor legale, o privare de libertate poate fi justificată doar dacă se 
demonstrează în mod special că a intervenit pentru o cauză de utilitate publică şi că răspunde 
criteriului proporţionalităţii. 

În mod greşit instanţa de fond a concluzionat că diminuarea pentru viitor a salariilor cu 25%, 
din perspectiva jurisprudenţei CEDO, nu este o încălcare a Convenţiei şi a art.1 al Primului 
Protocol, alegând spre exemplificare cauze care au avut alte premise decât cele invocate în cauza de 
faţă. 

Toate argumentele prezentate de către recurenţi în faţă instanţei de fond au fost ignorate, iar 
instanţa de fond a apreciat că "a acorda în continuare drepturile salariale nediminuate cu 25 %, prin 
ignorarea dispoziţiilor Legii 118/2010, înseamnă a proteja o pretenţie care nu mai are bază legală în 
dreptul intern,ceea ce nici Convenţia nu protejează’’. Această interpretare - că nici Convenţia nu 
protejează - nu este legală şi temeinică şi se bazează doar pe anumite nuanţe şi perspective proprii 
ale instanţei de fond asupra unor cauze CEDO. 

III. Instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra tuturor capetelor de cerere: 
În ceea ce priveşte anularea Deciziilor 9, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 

48, 49, 52 şi 137/31.01.2011, instanţa de fond menţionează doar că au fost emise în conformitate cu 
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dispoziţiile legii. Instanţa în mod corect trebuie să se pronunţe asupra dezlegării asupra cererii nu 
poate lasă loc de interpretări şi supoziţii. 

Capătul de cerere privind acordarea sporului de antenă în cuantum de 10% din salariul de 
bază pentru toţi recurenţii, nu a fost soluţionat. În referire la acest capăt de cerere, instanţa a 
menţionat că "în ceea ce priveşte sporul de antenă şi sporul pentru condiţii periculoase şi 
vătămătoare instanţa constată că prin deciziile a căror anulare se solicită s-a dispus acordarea lunară 
a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariu stabilit". 

Astfel, rezultă în mod clar că în opinia instanţei de fond sporul de antenă este echivalent cu 
sporul pentru condiţii vătămătoare şi, ca atare, nu s-a mai pronunţat şi asupra acestui capăt de cerere. 

Intimatele pârâte A.N.P.M. şi A.P.M. Constanţa au depus întâmpinări prin care au solicitat 
respingerea recursului ca nefondat. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurenţi, dar şi potrivit 
art.3041 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că este nefondat, nefiind identificate 
motive de nelegalitate sau netemeinicie a hotărârii atacate. 

Obligaţia instanţei de a-şi motiva hotărârea adoptată, consacrată legislativ în dispoziţiile 
art.261 Cod procedură civilă, are în vedere  stabilirea în considerentele hotărârii a situaţiei de fapt 
expusă în detaliu, încadrarea în drept, examinarea argumentelor părţilor şi punctul de vedere al 
instanţei faţă de fiecare argument relevant, şi, nu în ultimul rând raţionamentul logico-juridic care a 
fundamentat soluţia adoptată. 
           Aceste cerinţe legale sunt impuse de însăşi esenţa înfăptuirii justiţiei, iar forţa de convingere 
a unei hotărâri judecătoreşti rezidă din raţionamentul logico-juridic clar explicitat şi întemeiat pe 
considerente de drept. 

Noţiunea de proces echitabil, în sensul art. 6 alin. (1) CEDO, presupune ca instanţa să 
examineze în mod real problemele esenţiale ce i-au fost supuse şi să răspundă argumentelor invocate 
fără a se cere instanţei să răspundă detaliat fiecărui argument invocat de părţi, în considerarea uneia 
şi aceleiaşi cereri. 

Motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ. nu-şi găseşte incidenţa 
în cauză întrucât hotărârea recurată cuprinde motivele de fapt şi drept pe care se sprijină, conform 
dispoziţiilor art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. instanţa argumentând pe larg motivele avute în 
vedere la soluţia adoptată,  în concordanţă cu probele şi actele de la dosar. 

Criticile aduse hotărârii sub aspectul dezlegării fondului cauzei sunt neîntemeiate deoarece 
prin măsura dispusă prin Legea nr.118/2010, de diminuare a salariului bugetarilor, s-a păstrat un 
raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit, iar lipsa despăgubirii 
pentru ingerinţă nu poate conduce la încălcarea art.1 al Protocolului nr.1. 

Potrivit art.1 alin.2 din Primul protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi libertăţilor fundamentale „Dispoziţiile alin.1 din Primul protocol nu aduc atingere 
dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa 
bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, 
sau a amenzilor”. 

În acest sens este şi jurisprudenţa CEDO, Curtea Europeană reţinând că în materia 
drepturilor salariale statul se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi 
intensitatea politicilor sale în acest domeniu, în Hotărârea Kechko contra Ucrainei din 8.11.2005 
stabilindu-se că este la latitudinea statului să determine ce sume vor fi plătite angajaţilor săi din 
bugetul de stat. Curtea Europeană nu analizează în aceste situaţii diminuarea salariului. 

În cauza Jahn şi alţii c. Germaniei, Curtea Europeană a statuat că, în situaţii excepţionale, o 
privare de proprietate fără nicio despăgubire poate fi admisă, context în care s-a subliniat că 
statele sunt mai bine plasate pentru a defini eventualele situaţii excepţionale, dar şi pentru a 
identifica şi propune măsurile necesare a fi adaptate. 



360 
 

În relaţie directă cu marja de apreciere a statelor pentru cazuri excepţionale este şi hotărârea 
Vilho Eskelinen şi alţii c. Finlanda, în care Curtea aminteşte că „nu există sub incidenţa Convenţiei, 
dreptul unei persoane de a continua să fie plătită cu un salariu într-un anumit cuantum”. 

În cauza Wieczorek contra Poloniei (8 decembrie 2009) sau Mellacher contra Austriei (19 
decembrie 1989) Curtea a constatat că nu este rolul său de a verifica în ce măsură existau soluţii 
legislative mai adecvate pentru atingerea obiectivului de interes public urmărit, cu excepţia 
situaţiilor în care aprecierea autorităţilor este vădit lipsită de orice temei. 

În cauza de faţă, diminuarea cu 25% a cuantumului salariului este prevăzută prin Legea 
nr.118/2010 şi s-a impus, în baza art.53 din Constituţie, pentru reducerea cheltuielilor bugetare. 

De asemenea, soluţia legislativă cuprinsă în art.1 din această lege a fost determinată de 
apărarea securităţii naţionale, care implică, pe lângă securitatea din domeniul militar şi o 
componentă socială şi economică. 

Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 6 decembrie 2011 în cauzele Felicia 
Mihăieş împotriva României (cererea nr. 44232/11) şi Adrian Gavril Senteş împotriva României 
(cererea nr. 44605/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către 
Statul român a dispoziţiilor articolului 1 din Protocolul Adiţional nr. 1 la Convenţie, sub aspectul 
reducerii cu 25% a salariilor, ca urmare a aplicării Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare 
în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare. 

Curtea a notat, în primul rând, că ingerinţa era prevăzută de lege, în sensul art. 1 din 
Protocolul nr. 1, şi a urmărit un interes public, şi anume de a proteja echilibrul fiscal între 
cheltuielile şi veniturile statului, ce se confrunta cu o situaţie de criză economică. Curtea a 
reamintit, în acest sens, dată fiind cunoaşterea directă a propriei societăţi şi a nevoilor sale, că 
autorităţile naţionale sunt, în principiu, mai bine plasate decât judecătorul internaţional pentru a 
determina ceea ce reprezintă "interesul public".  

În mecanismul de  protecţie creat prin Convenţie, statele trebuie să fie, prin urmare, primele 
care să se pronunţe cu privire la existenţa unei probleme de interes general. În consecinţă, ele dispun 
de o anumită marjă de apreciere, ca şi în alte domenii care extind garanţiile Convenţiei. Mai mult 
decât atât, noţiunea de "interes public" este, prin natura sa, extinsă. În mod special, decizia de a 
adopta legi cu privire la echilibrul dintre cheltuielile şi veniturile bugetului de stat implică de obicei 
luarea în considerare a aspectelor politice, economice şi sociale. Estimând că legiuitorul dispune de 
o marjă largă de apreciere pentru a desfăşura o politică economică şi socială, Curtea trebuie să 
respecte modul în care acesta a proiectat imperativele "interesului public" cu excepţia cazului în 
decizia sa este în mod evident lipsită de o bază rezonabilă (cauza Jahn şi alţii c. Germaniei [M.C.], 
nr. 46720/99, 72203/01 şi 72552/01, par. 91 şi cauza Zvolský şi Zvolská c. Republicii Cehe, nr. 
46129/99, par. 67 in fine). 

În cele din urmă, o ingerinţă în dreptul la respectarea bunurilor trebuie să păstreze un 
"echilibru just" între cerinţele de interes general ale comunităţii şi cele de protecţie a drepturilor 
fundamentale ale individului. În mod special, trebuie să existe un raport rezonabil de 
proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit prin orice măsură de natură a priva o 
persoană de proprietatea sa. Curtea, controlând respectarea acestei cerinţe, recunoaşte statului o 
largă marjă de apreciere în a alege modalităţile de punere în aplicare şi pentru a stabili dacă şi 
consecinţele lor sunt justificate de interesul public, de scopul realizării obiectivului legii în cauză.  

Curtea a amintit că a fost deja chemată să hotărască dacă o intervenţie legislativă urmărind a 
reforma un sector al economiei din motive de justiţie socială (cauza James şi alţii c. Regatului Unit, 
21 februarie 1986) sau pentru a corecta erorile unei legi anterioare, în interes public (National & 
Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. 
Regatului Unit, 23 octombrie 1997) respecta "echilibrul" între interesele concurente în temeiul 
articolului 1 din Protocolul nr. 1. 
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În lumina principiilor stabilite în jurisprudenţa sa, Curtea a observat că, în această speţă, 
măsurile criticate de reclamanţi nu i-au determinat să suporte o sarcină disproporţionată şi excesivă, 
incompatibilă cu dreptul la respectarea bunurilor garantat de articolul 1 din Protocolul nr. 1 adiţional 
la Convenţie. Curtea a considerat că statul român  nu a depăşit marja sa de apreciere şi nu a rupt 
justul echilibru între cerinţele de interes general ale colectivităţii şi protecţia drepturilor 
fundamentale ale individului.  

În concluzie, Curtea apreciază că măsura reducerii temporare a salariului personalului 
bugetar cu 25% nu aduce atingere substanţei dreptului, intră în marja de apreciere a Statului, nu este 
o măsură disproporţionată în raport cu scopul urmărit şi păstrează un just echilibru între interesul 
general al colectivităţii şi imperativele protecţiei drepturilor fundamentale ale omului, aşa încât nu 
se poate reţine o încălcare a art.1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie. 

Curtea constată că nici critica vizând omisiunea instanţei de fond de a se pronunţa asupra 
tuturor capetelor de cerere, respectiv anularea deciziilor invocate de reclamanţi, nu este întemeiată 
deoarece prin hotărâre, respingând acţiunea în întregul său, tribunalul a arătat de ce nu sunt fondate 
susţinerile potrivit cărora prin emiterea acestor decizii funcţionarilor publici le-au fost modificate 
unilateral şi ilegal drepturile salariale, în sensul diminuării acestora cu 25%. 

Solicitarea acordării sporului de antenă este neîntemeiată faţă de Ordinul nr.685/04.05.2010 
prin care s-a aprobat Regulamentul de acordare în anul 2010 a sporului pentru condiţii periculoase 
sau vătămătoare, act ce nu a fost contestat de reclamanţi,  în care sunt prevăzute condiţiile de 
acordare.  

Astfel, prin art.7 se prevede că sporul pentru condiţii deosebite de muncă (vătămătoare sau 
periculoase)  pentru anul 2010 se va acorda în procent de maximum 15% din salariul de bază fără a 
se depăşi cuantumul sumei prevăzute în statul nominal la 31.12.2009 de către personalul agenţiei. 

Acest spor pentru condiţii vătămătoare sau periculoase se acordă în raport cu condiţiile în 
care se desfăşoară activitatea, respectiv: 

- pentru personalul din laboratoarele de analize, monitorizarea mediului şi 
radioactivitate care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase , un spor de 
până la 15% 

- pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator 
de radiaţii electromagnetice, un spor pentru condiţii vătămătoare de până la 10% 

 S-a prevăzut că în unităţile unde se pot acorda ambele sporuri, procentul rezultat din 
cumularea acestora nu va depăşi 15%, dispoziţie respectată de pârâtă care a stabilit pentru întregul 
personal un spor de 15%. 
 Pe cale de consecinţă, chiar dacă există reclamanţi care ar putea beneficia de acordarea 
ambelor sporuri, procentul pe care îl pot primi nu poate fi mai mare de 15% cât primeau dacă îşi 
desfăşurau activitatea în condiţii periculoase, neputând pretinde cumularea acestor două sporuri şi 
respectiv încasarea unui procent de 25% din salariul de bază aferent lunii decembrie 2009. 

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus, Curtea reţine că hotărârea tribunalului 
este legală, criticile aduse de recurent 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. Solicitare comunicare informaţii de interes public în materia certificatului de 
urbanism. 
 

Legea nr. 544/2001 
Art.7 alin.21 din Legea nr. 50/1991 

 
Potrivit art.7 alin.21 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

"Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre 
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informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul 
acesteia, după caz". 

Art.6 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în 

condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public. 
Atât timp cât pârâtul nu are o confirmare sau o reprezentare clară şi precisă a faptului că cererea cu 

care a fost învestit se circumscrie situaţiilor de excepţie pe care le invocă, respectiv secretul comercial şi 
industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, nu poate încălca regula privind 
comunicarea informaţiilor solicitate. 

În aceste condiţii, instanţa consideră că răspunsul pârâtului formulat prin adresa nr. 
R1813/02.01.2012 îndeplineşte condiţiile refuzului nejustificat de a soluţiona o cerere, fapt pentru care 
recurentul reclamant se poate considera vătămat în drepturile subiective sau în interesele sale legitime. 

 
Decizia civilă nr. 840/CA/23.05.2013 

                           Dosar nr. 1617/118/2012 
 
        Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta - sectia contencios administrativ si 
fiscal la data de 15.02.2012 sub nr. 1617/118/2012 reclamantul T.M., in contradictoriu cu pârâtul 
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA a solicitat obligarea pârâtului să îi 
comunice informaţiile de interes public aşa cum a solicitat prin adresa nr. 011/30.01.2012 şi anume 
copii de pe autorizaţia de construire înregistrată la pârât sub nr.19890/5.10.2009, emisă in data de 
30.04.2010, pentru beneficiar SC E. SA pentru SC C.V. SA pentru construire statie de betoane, din 
intravilanul comunei F., str. B., Constanta, şi anexele acesteia, stabilirea în temeiul art.18 alin.6 din 
Legea nr. 554/2004 a unui termen de executare a hotărârii judecătoreşti de admitere de 5 zile de la 
rămânerea irevocabila a acesteia, obligarea paratului,  in temeiul art.18 alin.6 si art.24 alin.2 din 
Legea nr. 554/2004 la plata unei amenzi in cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie, pe 
zi de intarziere, pentru situatia in care  executarea hotararii nu se face in termenul stabilit de instanta, 
obligarea paratului la despagubiri pentru intarziere, in temeiul art.24 alin.2 teza finala din Legea nr. 
554/2004 in cuantum de 1000 lei pe zi de intârziere, de la data rămânerii irevocabile s sentinţei 
pronunţată in cauză. 

În motivarea în fapt a cererii, a arătat reclamantul că prin adresa inregistrată cu nr. de iesire 
011/30.01.2012, trimisă prin poştă, a solicitat pârâtului să ii comunice copii de pe autorizatia de 
construire inregistrata la parat sub nr.19890/5.10.2009, emisa in data de 30.04.2010 pentru 
beneficiar SC E. SA pentru SC C.V. SA pentru construire statie de betoane, din intravilanul comunei 
F., str.B., Constanta, si anexele acesteia.  

Pârâtul i-a comunicat un raspuns la cererea sa prin care il informează ca orice comunicare a 
unor astfel de documente poate fi interpretată şi poate genera consecinţa atingerii intereselor 
comerciale ale operatorilor economici. 

Solicită reclamantul să se observe, invocand şi redând art.2 alin.1 lit.i din Leg.554/2004, 
art.22 din Leg.544/2001, că refuzul Presedintelui Consiliului Judetean Constanta este unul abuziv. A 
mai arătat ca potrivit art.7(21) din leg.50/1991 autorizatia de construire si anexele acesteia au 
caracter public. 

Prin furnizarea relatiilor si comunicarea documentelor mentionate la lit.a si d ale art.7 din 
50/1991 nu se poate sustine ca s-ar depasi sfera restrictiei consacrate de alin.23 al art.7 din 
leg.50/1991, respectiv de art.55 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991. 

Avand in vedere dispoziiile legale incidente, precum şi atitudinea paratului, susţine 
reclamantul ca se considera vatamat in drepturile sale, conform art.1 alin.1 din leg.554/2004.  

In drept, cererea a fost intemeiată pe Legea nr. 50/1991, Ordinul nr.839/2009, 
Leg.nr.544/2001, Legea nr. 554/2004. 
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Prin sentinţa civilă nr. 4047/01.11.2012 s-a admis  în parte cererea formulată de  reclamantul 
T.M. şi a obligat pârâtul să îi comunice reclamantului informaţiile solicitate prin adresa nr. 
011/30.01.2012, în termen de 5 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut următoarele: 
Reclamantul a adresat paratului o cerere prin care a solicitat sa ii fie comunicate, in termen 

legal, copii de pe autorizatia de construire pentru statie de betoane (constructie provizorie) si anexele 
acesteia inregistrata sub nr. 19890/5.10.2009, emisa in data de 30.04.2010 pentru beneficiar SC E. 
SA pentru SC C.V. SA, din intravilanul comunei F., str.B., jud.Constanta. 

Urmare a cererii transmisa prin posta şi inregistrată la cabinetul Presedintelui Consiliului 
Judeţean sub nr.1813/31.01.2012, pârâtul i-a comunicat reclamantului prin adresa 
nr.R1813/2.01.2012 că, potrivit art.3 din Legea nr.677/2001 si ale art.12 lit.d din legea nr. 544/2001 
privind accesul liber la informatiile de interes public, nu ii poate pune la dispozitie copii ale 
documentelor solicitate, deoarece acestea contin date cu caracter personal. Prin aceeaşi adresă, 
pârâtul ii atrage atentia reclamantului ca pe viitor sa nu mai abuzeze de dreptul conferit de lege 
solicitandu-i informaţii pe care le poate identifica pe site-ul oficial al institutiei. 

Potrivit Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ - art.2 alin.1 lit.h este refuz 
nejustificat de a soluţiona o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu 
rezolva cererea unei persoane, iar conform alin.2 al aceluiasi articol 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 termenul legal. 
        Conform Legii privind accesul la informatiile de interes public, Legea nr.544/2001, cu 
modificarile ulterioare, accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, 
definite prin lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si 
autoritati publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei şi cu documentele internationale 
ratificate de Parlamentul Romaniei, legea mentionand ce se intelege, in sensul legii speciale, prin 
„autoritate” sau „instituţie publică”, prin „informaţie de interes public” şi prin „informaţie cu privire 
la datele personale:” 

Solicitarea reclamantului a vizat comunicarea autorizatiei de construire si a anexelor acestei, 
şi nu a documentaţiei tehnice, pentru a fi aplicabilă restricţia de comunicare consacrată de alin.22 al 
art.7 din Legea nr. 50/1991. 

Art.7 din Legea nr. 50/1991 prevede: 
(21) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia 

publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente 
sau prin afişare la sediul acesteia, după caz. 

(22) În aplicarea prevederilor alin. (21), autorităţile prevăzute la art. 4 au obligaţia de a 
respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu secretul comercial şi industrial, 
proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, precum şi fără a se aduce atingere 
garantării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la 
dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, potrivit legii. 

23) Autorităţile prevăzute la art. 4 fac publică emiterea autorizaţiei de construire sau, după 
caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi pun la 
dispoziţia publicului următoarele informaţii: 

a) conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, care includ toate 
condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, sau, după caz, conţinutul actului de respingere a 
cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

b) principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea autorizaţiei de construire 
sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
ca urmare a examinării comentariilor şi opiniilor exprimate de public, inclusiv informaţii cu privire 
la desfăşurarea procesului de consultare a publicului; 
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c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacă este posibil, 
compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului. 

Instanţa reţine că prin comunicarea documentelor mentionate la lit.a alin.23 al art.7 din 
Legea nr. 50/1991 nu se poate infrânge restricţia consacrată de alin.22 al art.7 din Legea nr. 
50/1991. 

Prin urmare, instanţa constată că pârâtul, prin atitudinea sa, nu s-a conformat obligatiilor 
statuate de legea speciala privind liberul acces la informatiile publice.  

Pentru motivele expuse, instanţa va obliga pârâtul să comunice reclamantului informatiile 
solicitate prin adresa nr.011/30.01.2012, in termen de 5 zile de la rămânerea irevocabilă a hotararii. 

Potrivit dispoziţiilor art.24 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, 
modificată şi completată prin Legea nr.262/2007, „executarea hotărârii definitive şi irevocabile date 
în contencios administrativ, 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”. 

Numai 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, conform alin.(2)  al art.24 din lege. 

Din perspectiva acestor prevederi legale, rezultă că atâta timp cât textul de lege prevede un 
termen în interiorul căruia autoritatea publică este obligată să execute hotărârea, în speţă să 
comunice informatiile solicitate prin adresa nr.011/30.01.2012, este nejustificată obligarea paratului 
la plata unei amenzi pentru fiecare zi de întârziere începând cu data rămânerii definitive şi 
irevocabile a hotărârii. 

Prin urmare, instanta a respins ca neîntemeiate capetele de cerere privind obligarea pârâtului 
la plata unei amnezi in cutnum de 20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de întârziere si la 
plata despagubirilor in cuantum de 1000 lei pe zi de intarziere, de la dat aramanerii irevocabile a 
sentintei pronuntate în cauza. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamantul T.M. şi pârâtul Preşedintele 
Consiliului Judeţean Constanţa, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

În critica sa, T.M. a indicat faptul că instanţa de fond a înţeles să admită acţiunea formulată 
numai cu privire la primele două capete de cerere, obligând pârâtul la comunicarea tuturor 
informaţiilor de interes public, stabilind un termen de executare a hotărârii, respingând celelalte 
două capete de cerere constând în obligarea pârâtului la plata unei amenzi în cuantum de 20% din 
salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere pentru situaţia în care executarea 
hotărârii nu se face în termenul stabilit de instanţă, precum şi obligarea acestuia la plata de 
despăgubiri pentru fiecare zi de întârziere în cuantum de 1.000 lei pe zi. 

În lipsa unor constrângeri ferme stabilite de instanţă pentru pârât, hotărârea judecătorească 
rămâne fără eficienţă, întrucât nu va putea fi executată silit. 

Fără obligarea pârâtului şi la plata acestor despăgubiri, reclamantul este privat de orice altă 
formă de punere în executare a hotărârii de admitere, de realizare a drepturilor şi intereselor 
legitime. 

În recursul său, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa învederează faptul că instanţa a 
greşit în tot raţionamentul expus în ce priveşte legislaţia documentelor specifice autorizărilor şi 
execuţiei lucrărilor de construire. 

Autorizaţiile se pun la dispoziţie pe pagina de internet sau prin afişare, după caz, nu prin 
transmiterea de duplicate. 

Deşi instanţa recunoaşte şi acceptă existenţa unei legislaţii specifice punerii la dispoziţia 
publicului de certificate şi autorizaţii de construire, în modalitatea recunoscută de lege (art.7 
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alin.21), şi anume aceea a publicării pe site-ul propriu sau studiul la sediul instituţiei publice, acordă 
prioritate normei generale reglementată de Legea 544/2001. 

Studiul la sediul instituţiei, alături de comunicarea de duplicate, reprezintă modalităţi de 
eludare a aducerii la cunoştinţă a informaţiilor de interes public. 

Accesul la informaţiile de interes public în materia certificatului de urbanism se face potrivit 
normei speciale, nu normei generale a Legii nr.544/ 2001. 

Chiar dacă art.6 din Legea 544/2001 stabileşte regula generală în materia accesului la 
informaţiile publice, dar şi aceasta limitată la modalităţile prevăzute de art.5 alin.4 al aceleiaşi legi şi 
cu reţinerea anumitor circumstanţe, în schimb prin art.7 alin.21 din Legea nr.50/1991 avem excepţia 
în ceea ce priveşte informaţiile cuprinse în autorizaţiile de construire şi anexele acesteia. 

Orice comunicare a unor astfel de documente, altfel decât prevede norma specială, poate fi 
interpretată şi poate cauza consecinţa atingerii intereselor comerciale ale operatorilor economici 
implicaţi în procedură, întrucât aducerea la cunoştinţa terţilor a acestor informaţii contravine 
prevederilor legale în materie.  

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei primei instanţe din perspectiva criticilor 
formulate, Curtea consideră recursurile nefondate, motivat de următoarele considerente, 

Instanţa de fond a fost învestită de reclamant cu cererea de chemare în judecată formulată în 
contradictoriu cu pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa prin care se solicită: 

- obligarea pârâtului să îi comunice informaţiile de interes public aşa cum a solicitat prin 
adresa nr.11/30.01.2012 trimisă prin poştă la data de 31.01.2012 şi anume copii de pe autorizaţia de 
construire înregistrată la pârât sub nr.19890/05.10.2009, emisă în data de 30.04.2010 pentru 
beneficiar SC E. SA pentru SC C.V. SA pentru construire staţie de betoane (construcţie provizorie) 
din intravilanul comunei Fântânele, str.B., jud.Constanţa şi anexele acesteia; 

- stabilirea în temeiul art.18 alin.6 din Legea 554/2004 a unui termen de executare a hotărârii 
judecătoreşti de admitere de 5 zile de la rămânerea irevocabilă a acesteia; 

- obligarea pârâtului, în temeiul art.18 alin.6 şi art.24 alin.2 din Legea 554/2004, la plata unei 
amenzi în cuantum de 20 % din salariul minim brut pe economie, pe zi de întârziere, pentru situaţia 
în care executarea hotărârii nu se face în termenul stabilit de instanţă; 

- obligarea pârâtului la despăgubiri pentru întârziere, în temeiul art.24 alin.2 teza finală din 
Legea 554/2004, în cuantum de 1.000 lei/zi de întârziere, de la data rămânerii irevocabile a sentinţei 
civile pronunţată de instanţa de judecată în prezenta cauză. 
         În susţinerea acestor pretenţii, reclamantul a făcut dovada cererii nr.11/ 30.01.2012 adresate 
pârâtului prin poştă, care a confirmat primirea la data de 31.01.2012. 
         Cererea astfel formulată a fost înregistrată la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Constanţa sub nr.1813/31.01.2012, iar prin adresa din 08.02.2012, acesta a formulat răspunsul la 
solicitarea cu care a fost învestit, în sensul imposibilităţii punerii la dispoziţie de copii ale 
documentelor solicitate deoarece acestea conţin date cu caracter personal. Răspunsul astfel formulat 
a fost întemeiat pe dispoziţiile art.3 din Legea 677/2001 precum şi ale art.12 lit.d din Legea 
nr.554/2001. 
         Totodată se indică faptul că pârâtul a respectat prevederile Legii 544/2001 privind accesul la 
informaţiile de interes public, precum şi ale art.7 alin.21 din Legea 50/1991 prin punerea la 
dispoziţia publicului, spre informare, pe pagina proprie de internet (www.cjc.ro), la rubrica 
„Rapoarte anuale - Autorizaţii de construire” tabelul cu situaţia autorizaţiilor de construire, eliberate 
de CJC în care se regăsesc informaţiile referitoare la solicitarea formulată, car epot fi date 
publicităţii fără să cadă sub incidenţa legislaţiei în vigoare. 
         Răspunsul astfel primit a fost calificat de reclamant drept un refuz nejustificat de a-i soluţiona 
cererea, astfel cum este definit de art.2 alin.1 lit. i din Legea nr. 554/2004, fapt pentru care s-a 
considerat persoană vătămată în înţelesul legii contenciosului administrativ. 
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Potrivit art.1 alin.1 din Legea 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…”. 

Art.8 alin.1 din Legea 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 Legea 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, 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. 

Este real faptul că pretenţia solicitată de reclamant îşi are temeiul în dispoziţiile art.7 alin.21 
din Legea 50/1991 şi Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, însă 
principiile reglementate de aceste dispoziţii legale trebuie armonizate cu celelalte reguli aplicabile în 
materie. 

Astfel,  
- art.7 alin.21 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  
Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia 

publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente 
sau prin afişare la sediul acesteia, după caz. 

- art.6 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, 

în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public. 
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, 

informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. 
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: 
a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; 
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea 

informaţiei de interes public; 
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită 

primirea răspunsului. 
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- art.7, 
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea 

informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la 
înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi 
de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei 
solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu 
condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. 

(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 
zile de la primirea petiţiilor. 

(3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite 
condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic. 

Totodată, refuzul pârâtului de a soluţiona favorabil cererea reclamantului se întemeiază pe 
următoarele dispoziţii legale: 

- art.7 alin.22 din Legea 50/1991, 
În aplicarea prevederilor alin. (21), autorităţile prevăzute la art. 4 au obligaţia de a respecta 

restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu secretul comercial şi industrial, proprietatea 
intelectuală, protejarea interesului public şi privat, precum şi fără a se aduce atingere garantării şi 
protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă 
intimă, familială şi privată, potrivit legii. 

- art.12 alin.1 lit c şi d din Legea 544/2001, 
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce 

atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei 
loiale, potrivit legii; 

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 
- art.3 lit.a din Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau 
identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau 
indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi 
factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

Rezultă, din cele prezentate mai sus, faptul că, atât timp cât pârâtul nu are o confirmare sau o 
reprezentare clară şi precisă a faptului că cererea cu care a fost învestit se circumscrie situaţiilor de 
excepţie pe care le invocă, respectiv secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, 
protejarea interesului public şi privat, nu poate încălca regula privind comunicarea informaţiilor 
solicitate. 

În aceste condiţii, instanţa consideră că răspunsul pârâtului formulat prin adresa nr. 
R1813/02.01.2012 îndeplineşte condiţiile refuzului nejustificat de a soluţiona o cerere, fapt pentru 
care recurentul reclamant se poate considera vătămat în drepturile subiective sau în interesele sale 
legitime. 

Art.18 din Legea 554/2004 reglementează soluţiile pe care le poate da instanţa de contencios 
administrativ în sensul că, 

(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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(6) În toate situaţiile, instanţa poate stabili, prin dispozitiv, la cererea părţii interesate, un 
termen de executare, precum şi amenda prevăzută la art. 24 alin. (2). 

La rândul său, art.24 reglementează obligaţia executării în sensul că, 
(1) 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. 

(2) 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 penalităţi, în condiţiile art. 894 din Codul de procedură 
civilă. 

Raportând situaţia de fapt la dispoziţiile legale astfel prezentate, Curtea consideră legală şi 
temeinică soluţia instanţei de fond în ce priveşte admiterea, în parte, a cererii de chemare în 
judecată, în sensul obligării pârâtului doar la a comunica reclamantului informaţiile de interes 
public solicitate, precum şi stabilirea unui termen de 5 zile de la râmânerea irevocabilă a hotărârii 
înăuntrul căreia obligaţia să poată fi executată. 

În ce priveşte respingerea celorlalte capete de cerere, respectiv obligarea pârâtului la plata 
unei amenzi şi la despăgubiri pentru întârzire, soluţia se impune urmare a neîndeplinirii condiţiei 
premisă prevăzută de legiuitor, aceea a nerespectării termenului stabilit de 5 zile. 

În condiţiile în care dispoziţiile art.24 sunt reglementate la capitolul 3 din lege destinat 
procedurii de executare, acestea urmează a fi aplicate în momentul declanşării fazei de executare 
silită. 

Raţionamentul rezultă, o dată în plus, şi din faptul că legiuitorul recunoaşte dreptul la 
penalităţi în condiţiile art. 894 din Codul de procedură civilă, dispoziţie legală ce reglementează 
executarea silită a obligaţiilor de a face şi a nu face. 

Faptul că textul de procedură vorbeşte de situaţia autorizării creditorului, în mod firesc 
suntem în situaţia unui titlu executoriu şi a unei executări silite demarcate, condiţii pe care 
reclamantul nu le îndeplineşte. 
         Din cele prezentate mai sus, Curtea, în temeiul art.312 alin.1 şi 2 C.pr.civ, urmează a dispune 
respingerea recursurilor ca nefondate, cu consecinţa menţinerii sentinţei primei instanţe ca legală şi 
temeinică.   

 

25. Desfăşurare activitate de exploatare transport public local de călători. Obligarea la 
plata subvenţiilor şi a penalităţilor aferente.  
 

Art.1 alin.5, art.2 si 3 din Legea nr. 92/2007 
OG nr.97/1999   

Art. 19, alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal 
 

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, respectiv art. 19, alin. 1, prevede faptul că 
"profitul se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul 
realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă 
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare 
veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare." 

 HG nr. 828/2003 privind Normele Metodologice de aplicare a OG nr.86/2002, respectiv art. 19.02, 
lit. e, menţionează faptul că "un operator de transport public local de călători are, în principal, următoarele 
drepturi: 
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e) de a-şi acoperi cheltuielile şi de a realiza un beneficiu minim acceptat, prin aplicarea tarifelor 
pentru executarea serviciului concesionat”. 

Analizând aceste dispoziţii normative, rezultă faptul ca operatorul de transport are dreptul de a 
realiza un beneficiu minim acceptat, obţinut prin aplicarea tarifelor pentru executarea serviciului de 
transport de calatori concesionat, iar tarifele practicate trebuie sa acopere profitul minim garantat, 
nefăcându-se nici o specificaţie potrivit căreia profitul, precum si cheltuielile privind impozitul pe profit, sunt 
achitate către operatorul de transport, de către autoritatea care concesionează serviciul de transport public 
local de calatori. 

Totodată, dacă societatea realizează profit din activitatea de transport public local, nu va mai 
înregistra efect economic negativ, nu va mai avea nevoie de subvenţie de la bugetul local, fiind logic faptul 
ca rolul subvenţiei de la bugetul local este acela de a acoperi cheltuielile cu transportul public local de 
calatori, în condiţii de tarife impuse. 

 
Decizia civilă nr. 903/CA/27.05.2013 

                           Dosar nr. 560/116/2011 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Călăraşi la data de 24.01.2011 sub nr. 
560/116/2011, reclamanta SC A.T.C. SRL in contradictoriu cu pârâta CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CALARASI a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 757.175,16 lei 
reprezentând subvenţiile aferente pentru anul 2009, a sumei de 301.190,24 lei reprezentând 
penalităţi calculate pentru întârzierea la plata subvenţiei pe anul 2009, cu cheltuieli de judecată. 

In motivarea în fapt a cererii s-a arătat că intre societatea A.T.C. SRL si Consiliul Local 
Călăraşi a fost încheiat un contract de concesiune, in baza căruia societatea asigura transportul 
public in Municipiul Călăraşi. In urma serviciilor prestate, reclamanta trebuia sa primească 
subvenţiile aferente, calculate conform prevederilor contractuale. In clipa de faţă, pârâta refuză 
acordarea subvenţiilor, fără un motiv întemeiat. 

La data de 25.11.2010 a înaintat paratei convocarea la consiliere directă in temeiul art.720 
Cod proc.civila, in vederea soluţionării pe cale amiabila a litigiului. Faţă de modul in care s-au 
desfăşurat lucrurile pe parcursul concilierii, susţine reclamanta că este clar că reprezentanţii 
debitoarei nu fac altceva decât sa încerce tărăgănarea prezentei cauze, tocmai pentru a se sustrage de 
la efectuarea plăţii. 

In drept, cererea a fost întemeiată pe art.998 Cod civil, art.969, 970,1073 Cod civil. 
Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru in valoare de 14.694,65 lei si timbru 

judiciar  de 5 lei. 
La termenul din data de 22.02.2011 reclamanta a formulat precizări la acţiune, arătând ca 

temeiul de drept al cererii formulate este Legea nr.554/2004. 
Parata CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALARASI a formulat întampinare prin 

care a invocat excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Calarasi, secţia civilă, de a soluţiona 
cauza, solicitând declinarea cauzei in favoarea Curţii de Apel Bucuresti, secţia contencios 
administrativ şi fiscal, excepţia netimbrării actiunii, exceptia inadmisibilităţii acţiunii in raport de 
motivele de drept invocate de reclamanta, in cauză fiind vorba de neexecutarea unui contract 
administrativ, excepţia prematurităţii acţiunii pentru neindeplinirea procedurii prealabile prevazută 
de art.7 din Legea nr.554/2004, excepţia tardivităţii introducerii plângerii prealabile conform art. 7 
alin.6 lit.c din Legea nr. 554/2004, excepţie ce va fi analizată doar dacă se respinge excepţia 
prematurităţii acţiunii. 
        Pe fondul cauzei, a solicitat parata respingerea acţiunii ca neintemeiată. 
        In motivare, s-a arătat că reclamanta nu poate prezenta un document primar care să justifice 
provenienţa acestei sume, societatea a inregistrat in contul „subvenţie de incasat” 445 in debit şi in 
creditul contului „venituri de realizat” 472, fără a avea un suport material juridic, fără document 
justificativ.  
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In anul 2009 reclamanta a desfăşurat activitate de exploatare transport in valoare de 
4.622.800 lei. La această sumă se adaugă 10% reprezentând profitul, adica 462.280 lei care adunat 
dau suma de 5.085.080 lei. Societatea a incasat din vanzarea biletelor suma de 2.549.161 lei, deci 
pentru acoperirea tuturor cheltuielilor si a profitului era necesar sa primeasca subventie de 2.535.919 
lei. Primaria Municipiului Călăraşi a achitat subventie in suma de 2.536.000 lei. 

Pe anul 2009 Primaria Municipiului Calarasi a achitat in totalitate subvenţia, iar afirmaţiile 
reclamantei sunt neadevărate. 

La data de 04.03.2011 Unitatea Administrativ Teritorială Călăraşi a formulat cerere de 
intervenţie in interesul paratului Consiliului Local al Municipiului Calarasi, solicitând admiterea in 
principiu a cererii şi pe fondul cauzei respingerea acţiunii reclamantei. 

In conformitate cu prevederile art.1 alin.5, art.2 si 3 din Legea nr. 92/2007, serviciul de 
Transport Public Local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi întrucât 
facilităţile de transport, în speţă subvenţia, gratuităţile şi reducerile se acordă de la bugetul local, 
UAT a Municipiului Calarasi are interes in prezenta cauză să intervină alături şi în interesul 
Conciliului Local, pentru a urmări modul de realizare a contractului de concesionare a Serviciului de 
Transport Public Local. 

Prin incheierea de sedinţă din data de 08.03.2011, pronunţată de Tribunalul Calarasi, a fost 
admisă in principiu cererea de intervenţie in interesul pârâtului formulată de UAT a Mun.Calarasi. 

Prin incheierea nr.2522 din 04.05.2011 pronunţată de Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
s-a dispus strămutarea cauzei la Tribunalul Constanţa - secţia contencios administrativ si 
fiscal. 

Pe rolul Tribunalului Constanta - secţia contencios administrativ si fiscal - cauza a fost 
inregistrată la data de 30.05.2011.  

La termenul de judecată din data de 23.09.2011 pârâtul a invederat instanţei că înţelege să 
renunţe la excepţia netimbrării acţiunii şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii. 

Prin incheierea de şedinţă din data de 30.09.2011 instanţa a respins ca neîntemeiată 
excepţia prematurităţii acţiunii şi excepţia tardivităţii introducerii plângerii prealabile. 

La termenul din data de 21.10.2011, instanta a incuviinţat pentru reclamantă proba cu 
inscrisuri, interogatoriu şi proba cu expertiza contabila solicitata de parata. 

Prin sentinţa civilă nr. 3528/04.10.2012 a fost admisă acţiunea şi a fost obligată pârâta să 
plătească reclamantei suma reprezentând subvenţii, cu penalităţi. Cererea de intervenţie a fost 
respinsă ca neîntemeiată. 

Pârâta a fost obligată şi la plata cheltuielilor de judecată. 
Au fost avute în vedere următoarele: 
Intre reclamanta SC A.T.C. SRL şi pârâta CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

CĂLĂRAŞI s-a incheiat contractul de concesiune nr. 5T/4.02.1999 cu modificările ulterioare, având 
ca obiect efectuarea transportului public local de călători conform prevederilor stipulate in caietul de 
sarcini anexa la contract. Durata contractului de concesionare a fost stabilită la 20 ani. 

Conform art.21 din contractul de concesiune nr. 5T/4.02.1999, in cazul existenţei unor 
reglementări privind acordarea de gratuităţi, reduceri de tarif pentru unele categorii de persoane, 
concedentul acordă concesionarului resurse financiare corespunzatoare acestora. 

In anul 2007 intre părţile contractante s-a incheiat actul adiţional nr.2 aprobat prin HCLM 
nr.314/29.11.2007.  

Art.6 pct.B, 6.2, lit.p din actul aditional nr.2/2007 prevede: 
„SC A.T.C. SRL Calarasi beneficiază lunar pentru activitatea de transport  public local 

desfăşurată in Municipiul  Călăraşi de subvenţie din bugetul local al municipiului Calarasi ca efect 
economic negativ calculat ca diferenţă intre cheltuielile inregistrate (costuri) şi veniturile incasate 
din vânzarea biletelor şi abonamentelor, regularizarea urmand a se realiza pe baza bilantului anual 
certificat de un expert contabil (auditor financiar). 
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       La lit.r s-a prevăzut că „acordarea subvenţiei se va face lunar in baza documentelor de 
decontare intocmite de operatorul de transport si depuse pana la data de 15  lunii curente pentru 
luna precedenta: 

La art.12.2 din actul aditional nr.2 se prevede că „tarifele practicate, inclusiv sumele 
destinate protecţiei sociale puse la dispozitie de concedent trebuie să acopere cel puţin cheltuielile 
legate de realizarea  serviciului prestat, plata tuturor taxelor si impozitelor prevazute de lege, 
inclusiv o cotă de 10%, profit convenit.” 

Art.13 din acelaşi act adiţional prevede: ”Pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale 
stabilite prin prezentul contract şi prin caietul de sarcini, partile datoreaza penalitati si daune de 
0,1 % pentru fiecare zi de intarziere.” 

Pentru anul 2009 ce face obiectul analizei in cauza a fost efectuat un raport de audit de catre 
un expert contabil, conform obligaţiilor contractuale. 

Conform Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local : 
Art. 17. - (1) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti au următoarele atribuţii: (…) 
i) acordarea de facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor 

autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii 
costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea 
legislaţiei fiscale în vigoare; 

Art. 19. - Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de operatorii 
de transport rutier şi transportatorii autorizaţi: (…) 

f) să respecte obligaţiile pe care şi le-au asumat prin contractele de atribuire a gestiunii, 
inclusiv pe cele referitoare la regimul investiţiilor realizate de operatorii de transport rutier şi 
transportatorii autorizaţi din fonduri proprii. 

Art.41 alin. 2) Veniturile operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi se 
formează din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe de 
călătorie, reprezentând contravaloarea serviciului prestat, şi/sau din subvenţii de la bugetul de stat şi 
de la bugetele locale, calculate ca diferenţă de tarif, în condiţiile legii. 

Art. 42. - (1) Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care 
beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la legitimaţiile de călătorie individuale se asigură din bugetul 
de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituţii stabilite prin lege.  

(2) Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimaţiile de 
călătorie individuale pentru serviciul de transport public local de persoane, aprobate pentru anumite 
categorii de persoane de consiliile locale, de consiliile judeţene sau de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, sau acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de 
operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului şi sumele 
efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimaţiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele 
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz, până la nivelul tarifelor de 
vânzare către populaţie a legitimaţiilor de călătorie individuale.  

Din moment ce subvenţia reprezintă diferenţa dintre cheltuielile efectuate şi veniturile 
obţinute urmare unui tarif impus, nu se poate reţine susţinerea paratei ca reducerile si gratuitatile 
acordate prin HCL sunt generatoare de venituri doar dacă se face dovada că au fost incasate de 
reclamant. 

Din raportul de expertiză contabilă efectuat in cauză se constată că reclamanta a depus lunar 
la Consiliul Local al Mun.Calarasi situaţia veniturilor şi cheltuielilor, precum şi calculul subventiei 
(anexa 1 la raport). 

In urma analizării documentatiei părţilor, prin raporul de expertiză efectuat s-a stabilit că 
valoarea subvenţiei neachitate de pârâtă este in cuantum de 757.175 lei. 
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In ceea ce priveşte penalităţile de întârziere, instanţa reţine că acestea au fost prevăzute de 
ambele părţi prin art.13 al actului aditional nr.2/2007. 

Dând eficienţă juridică considerentelor de fapt si de drept expuse, instanţa va admite cererea 
precizată şi va obliga pârâta să platească reclamantei suma de 757.175,16 lei reprezentând subvenţii 
şi suma de 301.190,24 lei reprezentand penalităţi de intârziere aferente debitului principal. 

Dată fiind soluţia asupra cererii principale, instanţa a respins ca neintemeiata cererea de 
interventie in interesul pârâtei. 

In temeiul art.274 Cod proc.civila, constatând culpa procesuală, instanţa a obligat pârâta la 
plata cheltuielilor de judecată in valoare de 15.694,65 lei reprezentând taxa judiciara de timbru si 
onorariu expert. 

Soluţia a fost atacată cu recurs de către Consiliul Local al Municipiului Călăraşi. 
Prin motivele de recurs se arată că stabilirea sumelor reprezentând subvenţie s-a făcut în 

urma verificării deconturilor justificative depuse de intimată şi nu în temeiul situaţiei veniturilor şi 
cheltuielilor prezentate de operatorul de transport care aveau doar un caracter informativ. 

Faţă de aceste documente justificative au fost achitate sumele datorate.  
Astfel, potrivit actului de control al subvenţiei, respectiv procesul – verbal 

nr.46348/25.10.2010, act de control care a fost semnat si însuşit de reprezentanţii intimatei-
reclamante, diferenţa de subvenţie din anul 2009 s-a încasat in anul 2010 specificându-se faptul ca 
pentru anul 2009 s-a achitat suma totala de 2.523.576,42 lei, din care: 

- în anul 2009 s-a achitat suma de 1,933.576,42 lei, iar in anul 2010 suma de 590000,00 lei. 
Astfel, pentru anul 2009, subvenţia calculata in baza datelor prezentate de SC A.T.C. SRL 

era în cuantum de 2.523.576.42 lei, suma care a fost achitata în totalitate, potrivit ordinelor de plata 
menţionate în contul fisa analitica de cont 401.2 Furnizori analitici. 

Această sumă a fost recunoscută de operatorul de transport, nefiind contestată de acesta, 
fiind individualizată de experta G.A. în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză, privind situaţia plăţilor 
efectuate de Consiliul Local al Municipiului Călăraşi, neexistând o diferenţă de plată în valoare de 
757.175.16 lei, rămasa neachitata, aşa cum retine în mod eronat atât experta, cat si intimata-
reclamanta. 

La obiectivul nr.1 propus de Consiliul Local al Municipiului Călăraşi s-au preluat concluziile 
raportului de audit care nu este opozabil Consiliului Local Călăraşi. 

Mai mult, răspunsul expertei la acest obiectiv, potrivit căruia „urmare a verificării balanţei de 
verificare la 31.12.2009” precum şi a situaţiei depuse de SC A.T.C. SRL, confirmă faptul ca experta 
nu a verificat nici un document financiar-contabil depus de părţi, ci doar a preluat situaţiile depuse 
de SC A.T.C. SRL, respectiv adresele menţionate in Anexa nr. 1 la raportul de expertiza. 

Experta a concluzionat faptul că "in urma analizei bilanţului anual pe 2009 si a balanţei de 
verificare la decembrie 2009, precum si a plaţilor efectuate în anul 2010, valoarea subvenţiei 
neachitate este de 757.175 lei". 

Situaţia de fapt menţionată la obiectivul nr. 1 este reiterată şi la acest obiectiv, în sensul că 
experta nu a verificat niciun document financiar-contabil depus de SC A.T.C. SRL privind 
justificarea valorii lunare a subvenţiei solicitate. 

In ceea ce priveşte diferenţele dintre sumele reprezentând subvenţie, evidenţiate in 
contabilitatea Primăriei Municipiului Călăraşi si achitate potrivit ordinelor de plata menţionate in 
Anexa nr. 3 la raportul de expertiza şi cea a operatorului de transport, prevăzute în situaţia 
veniturilor si cheltuielilor, respectiv în adresele prevăzute în Anexa nr. 1 la raportul de expertiza, 
această diferenţa se datorează faptului ca in mod incorect SC A.T.C. SRL a operat plăţile efectuate 
de instituţia publică in contul profitului, şi nu in cel al subvenţiei, deşi era specificat in mod 
categoric pe ordinele de plată destinaţia sumelor, respectiv "subvenţie". 

Experta a luat in considerare adresele precizate la pagina nr. 1 din Anexa nr. 1 la raportul de 
expertiză, preluând in totalitate conţinutul acestora, in sensul că prin aceste adrese, SC A.T.C. SRL a 
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individualizat profitul, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit, situaţie de fapt reţinuta in mod 
eronat atât de către experta, cat si de către intimata-reclamanta. 

Astfel, s-au interpretat în mod eronat 3 noţiuni distincte din punct de vedere financiar-
contabil, cat si juridic, respectiv subvenţie, profit si tarif. 

Subvenţia este calculată ca fiind diferenţa dintre cheltuielile înregistrate (costuri) si veniturile 
efectiv încasate din vânzarea biletelor si abonamentelor, regularizarea urmând a se face pe baza 
bilanţului anual, potrivit prevederilor art.6, lit.p, din Actul Adiţional nr.2 la Contractul de 
Concesiune nr.5 T/1999. 

Tariful reprezintă costul unei călătorii şi se stabileşte pe baza unei fundamentări depuse de 
operatorul de transport către Consiliul Local al Municipiului Călăraşi, care o analizează si emite 
hotărârea cu tariful stabilit. 

In conformitate cu dispoziţiile art.12.2 din Actul Adiţional nr.2 la Contractul de Concesiune 
nr.5 T/1999," tarifele practicate, inclusiv sumele destinate protecţiei sociale puse la dispoziţie de 
concedent, trebuie sa acopere cel puţin cheltuielile legate de realizarea serviciului prestat, plata 
tuturor taxelor si impozitelor prevăzute de lege, inclusiv o cota de 10% profit convenit." 

Aşadar, profitul nu reprezintă un element constitutiv al subvenţiei si nici nu este aferent 
acesteia, ci este un element constitutiv al tarifului, nefiind datorat de autoritatea publica, ci este 
obţinut si incasat de operatorul ele transport din tarifele de transport de calatori. 

Înregistrarea în evidenţa contabilă a SC A.T.C. SRL a profitului, cât şi a cheltuielilor cu 
impozitul pe profit, este eronată şi contravine atât dispoziţiilor art. 16 clin Contractul de Concesiune 
nr. 6171999, cât şi prevederilor art. 12.2 din Actul Adiţional nr. 2/2007, care a modificat Contractul 
de Concesiune nr. 5 T/1999. 

Totodată, plăţile sumelor reprezentând subvenţie se efectuau în limita creditelor aprobate 
prin bugetele anuale, iar regularizarea sumelor se efectua in urma notelor de constatare, precum si a 
proceselor-verbale întocmite de echipele de control. 

Plăţile efectuate s-au făcut în contul subvenţiei şi nicidecum in contul profitului, iar stingerea 
obligaţiilor s-a făcut în ordinea vechimii lor, in conformitate cu prevederile art. 1 15, pct. 1, lit. b din 
OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata. 

In Anexa nr. 1 privind sumele solicitate de intimata-reclamanta in cursul anului 2009, in 
baza situaţiilor de venituri si cheltuieli, experta individualizează un calcul al profitului, respectiv 
suma de 458.641,76 lei, la care cumulează cheltuiala impozitului pe profit aferent anului 2009 si 
anume suma de 73.103,13 iei. 

La stabilirea acestei sume, experta a avut in vedere situaţia veniturilor si cheltuielilor depuse 
de operatorul de transport, in care acesta a calculat in mod eronat atât cheltuielile cu profitul, cat si 
cu impozitul pe profit, întrucât profitul nu a fost prevăzut nici in Contractul de concesiune nr. 5 
T/1999 si nici in Actele Adiţionale nr. 1 si 2 ca obligaţie de plata in sarcina Consiliului Local al 
Municipiului Călăraşi, ci este obţinut şi însuşit de către SC A.T.C. SRL din tarifele, respectiv preţul 
biletelor de transport de calatori. 

Cheltuiala cu profitul şi impozitul pe profit sunt incorecte, in situaţia in care subvenţia se 
acorda tocmai ca urmare a faptului ca veniturile nu acoperă cheltuielile efectuate cu transportul 
public local de călători in condiţiile unui tarif impus, operatorul de transport calculând un impozit la 
un profit pe care îl obţine din tariful biletelor de călătorie si nicidecum din subvenţia pentru 
transportul de calatori. 

Neconcordanţele înregistrate in contabilitatea SC A.T.C. SRL si a Consiliului Local Călăraşi 
privind sumele datorate cu titlu de subvenţie rezultă din interpretarea diferita a calculului subvenţiei. 

Astfel: 
SC A.T.C. SRL apreciază că subvenţia este diferenţa dintre cheltuielile realizate si veniturile 

încasate (înţelegând prin venituri încasate doar contravaloarea biletelor si abonamentelor vândute). 
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Consiliul Local Călăraşi, în stabilirea subvenţiei, ia în calcul la categoria venituri lunare si 
contravaloarea reducerilor si gratuităţilor acordate prin hotărâre de Consiliul Local către SC A.T.C. 
SRL, deoarece şi acestea sunt generatoare de încasări si sume de bani, deci sunt venituri încasate de 
la Consiliul Local Călăraşi. 

Depunerea lunară de către SC A.T.C. SRL a deconturilor de venituri şi cheltuieli, la 
Consiliul Local, pentru calculul subvenţiei, aşa cum operatorul de transport le-a înregistrat in 
evidenta contabila, nu obliga Consiliul Local Călăraşi să accepte aceste sume la plată şi să le 
înregistreze ca atare, fără o prealabilă verificare. 

Obligaţia de a plăti cheltuielile privind impozitul pe profit revine societăţii SC A.T.C. SRL şi 
nu Consiliului Local Călăraşi, iar această sumă se include în profitul obţinut de operatorul de 
transport din contravaloarea tarifului la biletele de călătorie. 

Profitul trebuie să fie cuprins în tarif şi se încasează de societate direct din momentul 
vânzării biletelor, tichete lor si abonamentelor. 

De asemenea, experta calculează impozitul pe profit aferent anului 2009, ilegal si incorect, 
întrucât aceasta cheltuiala nu este prevăzuta nici prin Contractul de Concesiune nici prin Actele 
Adiţionale, ea fiind o obligaţie reţinuta in sarcina autorităţii contractante. 

Mai mult, prin individualizarea acestei cheltuieli, experta măreşte valoarea subvenţiei, 
situaţie care duce la un mod de calcul eronat, ne referim la suma totala de 757.175,16 Iei, compusa 
din diferenţa de subvenţie, profit si cheltuiala cu impozitul pe profit aferent anului 2009. 

Totodată, cheltuiala cu impozitul pe profit nu a fost solicitată de intimata-reclamanta prin 
acţiunea formulata, deci includerea ca suma în cuantumul subvenţiei este greşita, experta acordând 
mai mult decât s-a cerut. 

In situaţia in care tariful aprobat prin HCL nu acoperă cheltuielile aferente serviciului de 
transport public local SC A.T.C. SRL poate solicita majorarea tarifelor, în caz contrar nu este culpa 
Consiliului Local Călăraşi faptul ca SC A.T.C. SRL nu obţine profit din vânzarea biletelor de 
călătorie. 

Noţiunea de profit reprezintă un beneficiu, respectiv diferenţa dintre încasările efective si 
totalul cheltuielilor aferente, fiind un element valoric corespunzător unui bilet de călătorie. 

Actele normative care reglementează profitul sunt: 
OG nr.97/1999  privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport 

rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicata, respectiv art.5, lit.b coroborate 
cu dispoziţiile art.5, lit.c. 

Totodată, Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, respectiv art. 19, alin. 1, 
prevede faptul că "profitul se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi 
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile 
neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau 
în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare." 

 HG nr. 828/2003 privind Normele Metodologice de aplicare a OG nr.86/2002, respectiv art. 
19.02, lit. e, menţionează faptul că "un operator de transport public local de călători are, în 
principal, următoarele drepturi: 

e) de a-şi acoperi cheltuielile şi de a realiza un beneficiu minim acceptat, prin aplicarea 
tarifelor pentru executarea serviciului concesionat”. 

Analizând aceste dispoziţii normative, rezulta faptul ca operatorul de transport are dreptul de 
a realiza un beneficiu minim acceptat, obţinut prin aplicarea tarifelor pentru executarea serviciului 
de transport de calatori concesionat, iar tarifele practicate trebuie sa acopere profitul minim garantat, 
nefăcându-se nici o specificaţie potrivit căreia profitul, precum si cheltuielile privind impozitul pe 
profit, sunt achitate către operatorul de transport, de către autoritatea care concesionează serviciul de 
transport public local de calatori. 
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Totodată, dacă societatea realizează profit din activitatea de transport public local, nu va mai 
înregistra efect economic negativ, nu va mai avea nevoie de subvenţie de la bugetul local, fiind logic 
faptul ca rolul subvenţiei de la bugetul local este acela de a acoperi cheltuielile cu transportul public 
local de calatori, în condiţii de tarife impuse. 

In ceea ce priveşte reducerile şi gratuităţile solicitate de reclamanta si individualizate de 
experta in suma de 1.880.216,20 lei, învederam instanţei faptul ca reducerile si gratuităţile sunt 
incluse in calculul subvenţiei, ca elemente constitutive ale acesteia, nu reprezintă sume separate, 
fiind achitate de către autoritatea contractanta, prin subvenţie, aceasta suma nefiind datorata de către 
Consiliul Local al Municipiului Călăraşi. 

De asemenea, referitor la suma de 301.190,24 lei reprezentând penalităţile calculate pentru 
întârzierea la plata a subvenţiei pe anul 2009, în raportul de expertiza nu se face nicio menţiune cu 
privire la cuantumul unor penalităţi,  intrucat SC A.T.C. SRL nu prezintă niciun document 
justificativ privind modalitatea de calcul al penalităţilor. (înscrisurile administrate ca probatorii la 
dosarul prezentei cauze de catre SC A.T.C. SRL nu fac nici o referire la calculul penalităţilor). 

Raportul de expertiză întocmit de experta G.A., in privinţa calculului sumelor reprezentând 
subvenţia aferenta anului 2009, care cuprinde profitul precum si cheltuielile cu impozitul pe profit, 
este in contradicţie eu reglementările normative precizate anterior. 

 În speţa de faţă, Consiliul Local al Municipiului Călăraşi nu are capacitate procesuală de 
folosinţă şi de exerciţiu, întrucât capacitatea procesuala de folosinţa presupune aptitudinea unei 
persoane de a avea drepturi şi de a-si asuma obligaţii pe plan procesual. 

Sub acest aspect, in doctrină, majoritatea autorilor analizează conceptul "Capacitate 
administrativă" prin prisma teoriei personalităţii administrative, ori a  personalităţii juridice 
restrânse, în încercarea de a corela dispoziţiile de drept administrativ substanţial, respectiv legea 
215/2001, cu cele ale Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Astfel, pornind de la recunoaşterea unanimă a faptului că organele administraţiei publice 
locale, respectiv primarul, preşedintele consiliului judeţean, consiliile locale şi judeţene, nu au 
personalitate juridica si nici patrimoniu, deşi pot emite sau adopta acte administrative, o opinie este 
reţinuta in sensul ca acestea dispun de capacitate speciala de drept public, restrânsă la sfera 
atribuţiilor care compun competenta lor legala. 

Când există capete de cerere cu caracter patrimonial, este absolut necesar ca in raportul 
juridic respectiv să se afle entitatea care deţine un patrimoniu în măsură să garanteze îndeplinirea 
unor astfel tic obligaţii. 

Persoana juridica de drept public este municipiul, ca titular al dreptului de proprietate asupra 
bunurilor, în vreme ce consiliul reprezintă doar o autoritate a administraţiei publice locale constituita 
la nivel local, pentru a administra acest domeniu. 

Se anexează cu titlu de practica judiciară, decizia Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, nr. 
1274/08.03.2012. 

Având in vedere aceste considerente, solicită admiterea recursului si modificarea în tot a 
sentinţei civile nr.3528/04.10.2012 pronunţata de Tribunalul Constanta in dosarul nr.560/116/2011, 
în sensul exonerării Consiliului Local al Municipiului Călăraşi de la plata către SC A.T.C. SRI, a 
sumei de 757.175,16 lei reprezentând contravaloarea subvenţiei aferenta anului 2009, precum si de 
la plata sumei de 301.100,24 lei reprezentând penalităţi de întârziere. 

In drept, art. 290 si urm. C.pr.civ. prevederile normative menţionate anterior. 
Intimata depune întâmpinare prin care arată următoarele: 
Nulitatea recursului: 
Solicită instanţei să admită această excepţie întrucât recurenta nu a trimis recursul la instanţa 

competenta astfel cum dispune art. 302 din Codul de procedura civila.  
Fondul litigiului: 
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În data de 19.02.2013 părţile au încheiat un proces-verbal prin care au stabilit modalitatea de 
plata, pârâta luându-şi angajamentul să "demareze procedura de contractare a unui împrumut pentru 
achitarea debitului restant atât în acest dosar cât şi într-un alt dosar. 

 Consideră că angajamentul pe care Consiliul Local şi l-a luat reprezintă dovada deplină că 
aceasta recunoaşte debitul restant şi implicit serviciile prestate de către societate. 

Faţă de susţinerile recurentei - pârâte in sensul ca expertul desemnat de instanţa nu ar fi 
stabilit subvenţia in temeiul situaţiei veniturilor şi cheltuielilor,  apreciază că din cuprinsul raportului 
de expertiza reiese că experta a indicat atât documentele care au stat la baza stabilirii subvenţiei cat 
st modalitatea de calcul a acestei subvenţii. 

Instanţa: 
Recurenta formulează şi cerere de repunere în termenul de recurs, cerere care nu se 

întemeiază pe dispoziţiile legale privind repunerea în termen ci susţine formularea recursului în 
termen, respectiv depunerea acestuia în termen de 15 zile de la comunicare. 

Raportat la data comunicării sentinţei atacate şi data depunerii recursului în speţa de faţă, 
instanţa de recurs constată că cererea de repunere în termenul de recurs nu are obiect. 

De asemenea, recursul nu este nul raportat la art. 302 C.pr.civ. întrucât, pe de o parte, 
recurenta a depus recursul la instanţa a cărei hotărâre o atacă iar  pe de altă parte, Curtea 
Constituţională a decis prin decizia nr. 737/2008 că  dispoziţiile art. 302 din Codul de procedură 
civilă sunt neconstituţionale în partea care prevede "sub sancţiunea nulităţii". 

 
Fondul recursului: 
Potrivit art. 312 alin. 5 C.pr.civ. se poate dispune casarea unei hotărâri atunci când instanţa a 

cărei hotărâre a fost recurată nu a intrat  în cercetarea fondului. 
În speţă, prima instanţă a admis acţiunea în baza raportului de expertiză efectuată în cauză 

(obiecţiunile formulate au fost respinse de către instanţă), expertul fiind obligat să răspundă la 
următoarele întrebări: 1. Consiliul Local Călăraşi datorează subvenţii potrivit contractului şi 
legislaţiei în vigoare? – în condiţiile în care obligaţia de plată a subvenţiilor rezulta din contract, din 
lege şi nu era contestată de niciuna din părţi şi 2. Subvenţiile aferente anului 2009 au fost achitate în 
întregime? – pentru a răspunde la acest obiectiv expertul nu a făcut decât să adune sumele solicitate 
de către reclamantă, fără să analizeze documentele contabile, respectiv să identifice veniturile 
realizate de societate în anul 2009 în funcţie de beneficiarii serviciului cu reduceri sau scutiri, 
cheltuielile pentru aceiaşi utilizatori, diferenţele calculate potrivit clauzelor contractuale. 

În concluzie, prima instanţă a pronunţat o hotărâre fără să intre în cercetarea fondului, caz în 
care se poate dispune casarea, fiind prima casare pronunţată în cauză. 

Aspecte care vor fi analizate: 
Între reclamantă şi pârât a fost încheiat contractul de concesionare nr. 55/04.02.1999 având 

ca obiect predarea-preluarea în concesiune a efectuării serviciului public de transport în comun şi a 
terenului situat în strada L.. 

Contractul este încheiat în temeiul legii nr. 69/1991, legii nr. 219/30.11.1998 şi a HCL nr. 
2/28.01.1998 şi conţine următoarele texte relevante: 

Art. 12 - Obligaţiile Concedentului: 
7. Să acopere prin transferuri de la buget diferenţele de tarif  pentru serviciile la care face 

parte protecţia socială. 
Art. 15: 
Concesionarul este autorizat să perceapă de la beneficiari contravaloarea serviciilor prestate, 

pe bază de contract, la tarifele în vigoare, negociate conform metodologiei prevăzute de 
reglementările legale. 

Art.16: 
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Revizuirea şi modificarea tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare la 
acea dată, în funcţie de evoluţia preţurilor în economie şi strategia serviciului concesionat. 

Tariful de vânzare al serviciilor nu poate fi inferior costurilor reale legate de exploatarea şi 
întreţinerea sistemului în condiţiile unei gestiuni eficiente, precum şi a tuturor taxelor şi impozitelor 
pe care concesionarul este obligat să le primească conform legii În calculul tarifelor va fi aplicat un 
profit de 5%. 

Contractul a fost modificat prin mai multe acte adiţionale , relevant pentru anul 2009 fiind 
actul adiţional nr. 2 (fila 165 în dosarul de fond Călăraşi) care abrogă art. mai sus citate precum şi 
actul adiţional nr. 1 şi  care conţine următoarele texte relevante: 

Art. 5.2 lit. i): 
Concesionarul este obligat ... să fundamenteze diferenţa de tarif pentru protecţie socială, 

conform legislaţiei în vigoare pentru a fi supusă aprobării Consiliului Local Călăraşi. 
Art. 6.2  
Concedentul este obligat… 
 lit. g) 
- să aprobe tarifele pentru transportul public local de călători precum şi subvenţia care se 

plăteşte de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de 
transport public şi veniturile efective încasate pentru transportul asigurat diferitelor categorii de 
persoane. 

lit. n) 
- să (asigure) acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoane care 

beneficiază potrivit legii de gratuitate, acoperită lunar din bugetul local al municipiului Călăraşi iar 
plata se va face până în data de 25 a lunii următoare; 

lit. o) 
- să (asigure) acoperirea influenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimaţiile 

gratuite şi la abonamente pentru transportul public local de călători, aprobate de Consiliul Local 
Municipal Călăraşi pentru anumite categorii de persoane (pensionari, elevi şi alte categorii din 
bugetul local al Municipiului Călăraşi lunar, iar plata se va face până în data de 25 a lunii următoare; 

lit.p) 
- SC A.T.C. SRL Călăraşi beneficiază lunar, pentru activitatea de transport public local  

desfăşurată în municipiul Călăraşi de subvenţie din bugetul local al municipiului Călăraşi ca efect 
economic negativ calculat ca diferenţă între cheltuielile înregistrate (costuri) şi veniturile încasate 
din vânzarea biletelor şi abonamentelor, regularizarea urmând a se realiza pe baza bilanţului anual 
certificat de un expert contabil (auditor financiar); 

lit. r) 
- acordarea subvenţiei se va face lunar în baza documentelor de decontare întocmite de 

operatorul de transport şi depuse până la data de 15 a lunii curente pentru luna precedentă; 
lit. s) 
- subvenţia aferentă serviciilor prestate de operatorul SC A.T.C. SRL în perioada anterioară 

încheierii prezentului act adiţional se va plăti în exerciţiul financiar curent în condiţiile stipulate în 
prezentul act adiţional şi în conformitate cu contractul 5T/1999 şi prevederile legale în vigoare. 

Art. 11  
Concesionarul este autorizat să perceapă de la beneficiarii transportului contravaloarea 

serviciilor prestate pe bază de legitimaţii de călătorie valabile la tarifele în vigoare negociate 
conform metodologiei prevăzută de reglementările legale. La data intrării în vigoare  a actului 
adiţional sunt în vigoare tarifele menţionate în anexa 2. 

Art. 12.1 
Stabilirea sau modificarea tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legale la data 

respectivă. 
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Art. 12.2 
Tarifele practicate, inclusiv sumele destinate protecţiei sociale puse la dispoziţie de 

concedent, trebuie să acopere cel puţin cheltuielile legate de realizarea serviciului prestat, 
plata tuturor taxelor şi impozitelor prevăzute de lege, inclusiv o cotă de 10% profit convenit. 

Actul adiţional a avut la bază  legea nr. 326/2001, legea nr. 215/2001, OG 86/2001, OUG 
54/2006, legea nr. 105/2000, Ordinul 483/2004, legea nr. 337/17.07.2006, OG 97/1999, legea nr. 
92/2007, legea nr. 51/2006. 

Texte relevante prevăzute de legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport local – citate şi 
de către instanţa de fond - : 

ART. 19 
Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de operatorii de 

transport rutier şi transportatorii autorizaţi: 
    e) să asigure finanţările convenite prin reglementările privind modalitatea de gestiune a 
serviciilor, dacă este cazul; 
    f) să respecte obligaţiile pe care şi le-au asumat prin contractele de atribuire a gestiunii, inclusiv 
pe cele referitoare la regimul investiţiilor realizate de operatorii de transport rutier şi transportatorii 
autorizaţi din fonduri proprii. 

Art. 41 alin. 2: 
Veniturile operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi se formează din 

încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe de călătorie, 
reprezentând contravaloarea serviciului prestat, şi/sau din subvenţii de la bugetul de stat şi de la 
bugetele locale, calculate ca diferenţă de tarif, în condiţiile legii. 

Art. 42 
(1) Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, 

potrivit legii, de gratuitate la legitimaţiile de călătorie individuale se asigură din bugetul de stat, din 
bugetele locale sau din bugetele altor instituţii stabilite prin lege. 

   (2) Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimaţiile de 
călătorie individuale pentru serviciul de transport public local de persoane, aprobate pentru anumite 
categorii de persoane de consiliile locale, de consiliile judeţene sau de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, sau acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de 
operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului şi sumele 
efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimaţiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele 
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz, până la nivelul tarifelor de 
vânzare către populaţie a legitimaţiilor de călătorie individuale. 

 (3) Condiţiile concrete în care va fi acoperit costul călătoriilor potrivit prevederilor 
alin. (1) şi (2) sau costurile înregistrate pentru efectuarea transportului public local pe traseele 
sociale nerentabile se vor stabili prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 

Potrivit textelor mai sus citate şi potrivit actului adiţional aplicabil în cauză – art. 12.2 -, 
tarifele negociate cuprind cheltuielile legate de efctuarea serviciului prestat (în cazul persoanelor 
care beneficiază de gratuităţi, scutiri, diferenţa se plăteşte potrivit legii de autorităţile administraţiei 
locale), taxele şi impozitele aferente şi un profit de 10%. 

Având în vedere că tariful negociat cuprinde toate elementele precizate, o modalitate de 
calcul a subvenţiei ar fi putut fi stabilită astfel: identificarea numărului de  persoane care au 
beneficiat de reduceri, scutiri în anul 2009; calculul venitului obţinut de la aceste persoane (venitul 
reprezintă tariful încasat; întrucât în cazul acestor persoane fie nu s-a încasat un tarif, fie s-a încasat 
un tarif impus – redus - , se va calcula tariful obţinut pentru executarea serviciului de transport faţă 
de aceste persoane; subvenţia reprezintă diferenţa dintre tariful negociat  - cu toate elementele 
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incluse – şi tariful obţinut  prin executarea serviciului faţă de persoanele care au beneficiat de scutiri, 
reduceri. Această modalitate de calcul este în concordanţă cu art. 41 alin. 2 din lege. Contractul 
încheiat prevede şi posibilitatea de regularizare în cazul în care costurile au fost mai mari decât cele 
estimate la stabilirea tarifului. 

Potrivit contractului care constituie legea părţilor, s-a stabilit următorul mod de calcul al 
subvenţiilor: diferenţa între cheltuielile înregistrate (costuri) şi veniturile încasate din vânzarea 
biletelor şi abonamentelor – art. 6 lit. p) din actul adiţional nr. 2. 

Instanţa de fond va stabili care este tariful aprobat de Consiliul Local Călăraşi pentru 
persoanele care beneficiază de reduceri de tarif. 

Întrucât subvenţiile se datorează numai pentru persoanele care au beneficiat de scutiri sau 
reduceri, aceste diferenţe vor fi calculate numai în ceea ce priveşte cheltuielile cu executarea 
serviciului pentru aceste persoane şi veniturile obţinute din vânzarea biletelor către aceste persoane 
(cele care au beneficiat de reduceri de tarif).În acest sens sunt art 6 lit. g), art. 6 lit. n) şi art. 6 lit. o) 
din actul adiţional nr. 2 la contract. 

În consecinţă, expertul va stabili care au fost costurile societăţii în anul 2009 pentru prestarea 
serviciului faţă de persoanele care au beneficiat de scutiri şi reduceri – inclusiv taxe şi impozite; de 
asemenea, va stabili care au fost veniturile realizate prin prestarea serviciului faţă de aceste persoane 
(venituri realizate prin încasarea tarifului diminuat, stabilit de Consiliul Local Călăraşi). Subvenţia 
este reprezentată de diferenţa dintre cheltuieli şi veniturile realizate. Se va avea în vedere suma deja 
achitată în contul anului 2009. 

Expertul va calcula şi eventuale penalităţi, instanţa urmând a stabili intenţia părţilor în ceea 
ce priveşte plata penalităţilor potrivit clauzelor contractuale (respectiv, dacă se aplică şi în cazul 
subvenţiei, momentul de la care se calculează). 

În privinţa profitului reglementat de 10%:  nu rezultă cu claritate din textul mai sus citat şi 
care stabileşte  modalitatea de calcul a subvenţiei,obligaţia de plată în plus faţă de diferenţa dintre 
venituri şi cheltuieli a sumei reprezentând 10% profit şi nici modalitatea de aplicare a acestui profit 
la subvenţie, în condiţiile în care actul adiţional la contract reglementează un profit de 10% pentru 
fiecare persoană beneficiar al serviciului prin includerea sa în tarif. Profitul de 10% este amintit în 
actul adiţional la contract doar cu ocazia identificării elementelor tarifului. Pornind însă de la modul 
de stabilire al tarifului, întrucât acesta este compus din totalitatea cheltuielilor (cu executarea 
serviciului  şi cu taxele şi impozitele aferente) + 10% profit convenit, prin plata diferenţei dintre 
cheltuieli şi veniturile efectiv realizate (avându-i în vedere pe cei care au beneficiat de reduceri şi 
scutiri), admiţând că veniturile sunt mai mici decât cheltuielile, nu se acoperă decât cheltuielile 
suportate cu executarea serviciului faţă de respectivele persoane, nu şi profitul de 10% convenit 
pentru a se ajunge la tariful negociat. 

Trebuie avut în vedere dacă, de la încheierea contractului şi până în anul 2009,  Consiliul 
local Călăraşi a înţeles să includă profitul prevăzut la fixarea  tarifului în suma reprezentând 
subvenţie. 

În acest sens vor fi administrate probe pentru a se stabili intenţia părţilor. 
Trebuie subliniat că acordul părţilor nu face referire la totalul cheltuielilor şi totalul 

veniturilor realizate în cazul stabilirii subvenţiei, ci face referire la categoriile de persoane care 
beneficiază de reduceri şi scutiri pentru că numai în cazul acestora se poate vorbi de plata unor 
eventuale diferenţe sub forma subvenţiei. 

În cazul în care se calculează totalul cheltuielilor şi totalul veniturilor  (fără a se identifica 
câte persoane au beneficiat de scutiri şi reduceri) în vederea stabilirii subvenţiei, trebuie avut în 
vedere că, dacă cheltuielile cu executarea serviciului pot fi  egale indiferent de categoriile de 
persoane, veniturile sunt compuse din venituri obţinute de la persoane care au plătit tarif întreg, deci  
cu aplicarea profitului de 10% şi din venituri obţinute de la persoane care au beneficiat de reduceri 
de tarif. 
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Instanţa de recurs a avut în vedere prevederile contractuale. În cazul în care intenţia 
părţilor la încheierea contractului a fost alta, se vor administra probe în acest sens. 

În privinţa capacităţii procesuale a Consiliului Local Călăraşi, se constată aplicarea în cauză 
a prevederilor legii contenciosului administrativ, Consiliul având calitatea de parte - concedent - în 
contractul care stabileşte obligaţia de plată a subvenţiei în sarcina sa. 

Pentru aceste considerente, hotărârea primei instanţe a fost casată, aceasta urmând a 
administra probe în sensul celor arătate. 

 

26. Anulare autorizaţie de construire. Executare necorespunzătoare a lucrărilor de 
infrastructură. 
 

Art. 2 din Legea nr. 50/1991 
Legea nr. 350/2001 

 
Potrivit dispoziţiilor din anexa 2 la Legea nr. 350/2001, prin procent de ocupare a terenului (POT) 

se înţelege raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului 
etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu 
excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. 

În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate constând în executarea necorespunzătoare, se reţine 
incidenţa dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 50/1991, “autorizaţia de construire 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.” 

Aceasta se emite, în conformitate cu dispoziţiile alin.2 „în baza documentaţiei pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea 
prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii”. 

Modalitatea defectuoasă de realizare a lucrărilor de infrastructură nu atrage nulitatea autorizaţiei 
de construire, ci are alte consecinţe în planul derulării în continuare a acestor lucrări, fără a afecta 
legalitatea acestui act administrativ, motiv pentru care nu se poate reţine că lucrarea a fost autorizată pentru 
un alt teren decât cel a pârâtului, pentru a se susţine că în lipsa acordului expres al reclamantului actul 
administrativ contestat este nelegal. 

 
Decizia civilă nr. 958/CA/29.05.2013 

                           Dosar nr. 8333/212/2011 
 

Prin Sentinţa civilă nr. 4343/22.11.2012 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea formulată 
de reclamantul P.P. în contradictoriu cu pârâţii I.A., PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că prin A.C. nr. 661/17.03.2009 
s-a autorizat pârâtul I.A. să execute lucrări de construire apartamente P + 4 etaje, 8 locuri parcare în 
incinta proprietăţii, pârâtul fiind proprietarul terenului situat în str. C., nr. 9 în suprafaţă de 150 mp 
din acte, iar din măsurători de 131,05 mp conform contractului de vânzare cumpărare autentificat la 
BNP B.D. sub nr. 790/03.05.2006.  
 Anterior emiterii certificatului de urbanism 1865/17.04.2008  s-a emis HCLM 98/27.02.2008 
prin care s-a aprobat PUZ  - construire imobil apartamente P + 4 E cu asigurare a 8 locuri parcare pe 
terenul proprietatea pârâtului I.A.., acesta obţinând avizele favorabile.  
 Conform certificatului de urbanism s-a propus un POT de 80,7 şi CUT de 5, iar din proiectul 
tehnic şi memoriul justificativ întocmit de arhitect se reţine că POT este de 74,45 şi CUT de 4,68, în 
limitele prevăzute de certificatul de urbanism.  
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 De asemenea în documentaţia întocmită de arhitect s-a arătat că se vor amenaja 6 locuri de 
parcare (garaje), iar în exterior 2 locuri de parcare. Numărul total de locuri de parcare este de 8 
conform certificatului de urbanism eliberat pârâtului.  
 Din documentele întocmite de arhitect, certificatul de urbanism, autorizaţia de construire s-a 
reţinut că lucrările autorizate nu priveau toată suprafaţa deţinută de pârât, că distanţele faţă de 
proprietăţile vecine sunt conform HCLM 98/2008 astfel că nu se poate reţine că lucrarea a fost 
autorizată să se edifice pe terenul reclamantului sau pe linia de hotar.  

 S-a reţinut că împrejurarea că reclamantul a executat lucrări care nu sunt în proiectul de 
execuţie şi nu au făcut obiectul autorizaţiei de construire s-a reţinut că acest fapt nu poate atrage 
anularea actului administrativ.  

Mai mult s-a constatat că această problemă juridică civilă, ce exclude verificarea legalităţii 
autorizaţiei de construire a fost soluţionată irevocabil în dosarul 35768/212/2010 al Judecătoriei 
Constanţa.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul P.P. care a criticat-o ca fiind 
nelegală şi netemeinică. 

Arată recurentul prin hotărârea pronunţată, instanţa de fond a considerat în mod netemeinic 
şi nelegal că autorizaţia de construire nr. 661/17.03.2009 a fost emisă în mod corect susţinând că 
prin această autorizaţie s-a autorizat ca pârâtul să execute lucrări de construire apartamente P+4 
etaje şi 8 locuri de parcare în incinta proprietăţii.  

Deşi instanţa a reţinut că din memoriul justificativ întocmit pentru edificarea construcţiei ca 
suprafaţa construita este de 98,15 m.p. iar în privinţa locurilor de parcare a susţinut că rezulta din 
proiect 8 locuri si nu a avut în vedere adresa nr.290/10.02.2011 emisa de Inspectoratul Judeţean in 
Construcţii Constanta din care rezulta ca autorizaţia de construire nr.661/17.03.2009 a cărei anulare 
o solicită a fost emisa si cu încălcarea prevederilor din Certificatul de Urbanism respectiv cu 
depăşirea procentului de ocupare a terenului (aprobat 80,7% iar documentaţia a fost executata pe un 
procent de 100 %) precum si neasigurarea locurilor de parcare în incinta (8 locuri solicitate in 
certificatul de urbanism, respectiv patru locuri asigurate prin proiect) . 

Consideră că instanţa in mod nelegal a respins si motivul de nelegalitate invocat în sensul ca 
autorizaţia este nelegala deoarece lucrările s-au executat pe linia de hotar dintre proprietăţi, fără a i 
se solicita acordul scris sau verbal în acest sens. 

De asemenea, în mod nejustificat instanţa a reţinut ca între construcţia autorizata si linia de 
hotar este distanţă, întrucat aceasta construcţie este chiar pe hotar, ba mai mult fundaţia acesteia, se 
afla chiar pe terenul său. 
 Consideră ca autorizaţia este nelegala şi în ceea ce priveşte faptul că au autorizat o 
construcţie de amploare fară a păstra distanţa între vecinătăţi şi fără a mai face un studiu de impact 
asupra construcţiilor deja existente. 

De asemenea, instanţa nu a avut în vedere faptul că prin hotărârea pronunţată în dosarul 
nr.35768/212/2010, Tribunalul Constanţa a dispus în mod irevocabil ca pârâtul să îi lase în deplină 
posesie suprafaţa de 7,87 mp. 

Pentru motivele arătate solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. 
Intimatul pârât I.A. a solicitat respingerea recursului declarat de reclamant 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: 

La data de 17.04.2008 a fost emis la solicitarea pârâtului I.A., certificatul de urbanism nr. 
1865 în vederea construirii unui imobil P+4 Etaje, cu asigurarea a 8 locuri de parcare în incinta 
proprietăţii. Se menţionează în cuprinsul acestui certificat de urbanism că procentul de ocupare a 
terenului propus este de 80,7%. 
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          La data de 17.03.2009 a fost eliberată pe numele pârâtului I.A. autorizaţia de construire nr. 
661 în vederea construirii imobilului menţionat în certificatul de urbanism, cu condiţia respectării 
proiectului vizat si asigurarea a 8 locuri de parcare în incinta proprietăţii. Se menţionează în 
cuprinsul autorizaţiei că documentaţia tehnică împreună cu avizele şi acordurile fac parte integrantă 
din autorizaţie. 
         Reclamantul susţine nelegalitatea acestei autorizaţii, pe de o parte, prin prisma emiterii sale pe 
baza unei documentaţii care ar încălca menţiunile certificatului de urbanism nr. 1865/2008 iar, pe de 
altă parte. pentru nexecutarea corespunzătoare (din punct de vedere al calităţii în construcţii) a circa 
50% din lucrările de infrastructură. 

În ceea ce priveşte procentul de ocupare a terenului, Curtea reţine că în certificatul de 
urbanism s-a specificat că procentul de ocupare a terenului propus este de 80,7%. De asemenea, în 
planul de situaţie întocmit de arhitect se menţionează că procentul de ocupare propus este de 80,7%, 
ca şi în proiectul tehnic cu un procent de ocupare a terenului propus de 74,45%, aşa cum se 
regăseşte şi în planurile şi schiţele care compun proiectul 
            De asemenea, în memoriul justificativ se menţionează că la parter se vor amenaja 6 locuri de 
parcare (garaje) iar în exteriorul imobilului se vor amenaja 2 locuri de parcare, parcajele sunt 
supraetajate, ridicarea rampei de lansare realizându-se cu ajutorul unui utilaj hidraulic. Aceleaşi 
aspecte rezultă şi din analiza planului parcaje în care se menţionează că numărul total al locurilor de 
parcare este de 8, aşadar conform certificatului de urbanism eliberat beneficiarului I.A. 
            Potrivit dispoziţiilor din anexa 2 la Legea nr. 350/2001, prin procent de ocupare a terenului 
(POT) se înţelege raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe 
sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa 
construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul 
faţadei, a platformelor, scărilor de acces. 

Din probele administrate în cauză nu rezultă că procentul de ocupare a terenului ar fi fost 
calculat greşit de arhitect. 

Se constată, deci, că reclamantul nu a făcut dovada faptului că autorizaţia nr. 661/17.03.2010 
ar fi fost emisă pe baza unei documentaţii care încalcă prevederile certificatului de uranism, analiza 
acestei documentaţii relevând tocmai conformitatea, atât sub aspectul procentului de ocupare a 
terenului, cât şi a numărului locurilor de parcare, cu certificatul de urbanism nr. 1865/17.04.2008. 

În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate constând în executarea necorespunzătoare, Curtea 
reţine incidenţa dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 50/1991, “autorizaţia de construire 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.” 

Aceasta se emite, în conformitate cu dispoziţiile alin.2 „în baza documentaţiei pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi 
cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii”. 

Reclamantul arată că autorizaţia este nelegală deoarece lucrările s-au executat chiar pe linia 
de hotar şi pe terenul proprietatea sa, astfel că în baza art. 27 alin. 1 şi 3 din Ord.nr. 839/2009 pârâtul 
trebuia să obţină acordul său în calitate de vecin.  

În ceea ce priveşte procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, aceasta 
„începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, 
ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape: emiterea certificatului de 
urbanism, emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru 
investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, notificarea de 
către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de 
obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis 
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îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului, emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii 
pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al 
impactului asupra mediului, elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică - D.T., depunerea 
documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei 
publice competente şi, în final, emiterea autorizaţiei de construire (alin.3).  
         Curtea constată că procedura de autorizare a executării unei lucrări de construcţie începe odată 
cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism  şi se finalizează cu emiterea 
autorizaţiei de construire. În analiza valabilităţii autorizaţiei de construire instanţa are a analiza 
exclusiv legalitatea documentaţiei în baza căreia se solicită autorizarea, fără ca modul ulterior de 
executare a lucrărilor să influenţeze validitatea unei autorizaţii legal emise.  

Prin urmare, modalitatea defectuoasă de realizare a lucrărilor de infrastructură nu atrage 
nulitatea autorizaţiei de construire, ci are alte consecinţe în planul derulării în continuare a acestor 
lucrări, fără a afecta legalitatea acestui act administrativ motiv pentru care nu se poate reţine că 
lucrarea a fost autorizată pentru un alt teren decât cel a pârâtului, pentru a se susţine că în lipsa 
acordului expres al reclamantului actul administrativ contestat este nelegal. 

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus, Curtea reţine că hotărârea tribunalului 
este legală, criticile aduse de recurent 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. Litigiu privind funcţionarii publici. Acordare drepturi băneşti pentru perioada 
rămasă până la împlinirea vârstei de pensionare. Pensie de invaliditate. 
 

Art. 13 alin. 2 din Legea nr. 285/2010 
Aart. 20 alin. 2 din Secţiunea III, Capitolul II, Anexa VII din Legea nr. 284/2010 

Art. 196 lit. e din Legea nr.263/2010 
 

Prin Dispoziţia Directorului G.C. Constanţa reclamantului i-au încetat raporturile de serviciu, 
având în vedere Decizia medicală de încadrare în grad de handicap cu drept de pensie de invaliditate, 
decizie în cuprinsul căreia se arată că, potrivit art. 13 alin. 2 din Legea nr. 285/2010, poliţistul va beneficia 
de prevederile art. 20 alin. 2 din Secţiunea III, Capitolul II, Anexa VII din Legea Cadru nr. 284/2010. 
 Drept urmare, potrivit Deciziei Casei de pensii Sectoriale a M.A.I., a fost admisă cererea de 
pensionare, reclamantului acordându-i-se o pensie de invaliditate în cuantum de 813 lei. 

Din interpretarea dispoziţiilor art.13 din Legea nr.285/28.10.2010 se desprinde concluzia că, în 
general, prevederile legale care îndrituiesc plata ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la 
pensie, retragerea, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, sunt aplicabile în cursul 
anului 2011 în cazul persoanelor clasate inapt, cum este cazul reclamantului. 

Cum reclamantul nu a fost trecut în rezervă cu drept de pensie de serviciu, ci cu drept de pensie de 
invaliditate, textul art. 20 alin. 2 din Secţiunea III, Capitolul II, Anexa VII din Legea Cadru nr. 284/2010 nu 
îi este aplicabil.  

Prin art. 196 lit. e din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, lege în vigoare la 
momentul încetării raporturilor de muncă ale reclamantului, a fost abrogată Legea nr. 179 din 17 mai 2004 
privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 

Legea nr. 179/2004 făcea însă o distincţie expresă între pensia specială şi pensia pentru invaliditate. 
Astfel, prin art. 10 se arăta că sistemul pensiilor de stat ale poliţiştilor cuprinde pensia de serviciu, pensia de 
invaliditate, pensia de urmaş.  

 
Decizia civilă nr. 989/CA/29.05.2013 

                           Dosar nr. 6680/88/2012 
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Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr. 6680/88/2012, reclamantul S.A. - prin 

Sindicatul Democratic al Bugetarilor din România, reprezentat de preşedinte S.L., a solicitat 
obligarea pârâtei G.C. Constanţa la acordarea ajutorului egal cu două solde de bază/salarii ale 
funcţiei de bază pentru fiecare an rămas până la limita de vârstă de pensionare, conform art. 20 
alin.2 din Secţiunea III, Capitolul II, Anexa VII din Legea Cadru nr. 284/2010. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a fost angajat al G.C. Constanţa din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor până la data emiterii Deciziei de acordare a pensiei de 
invaliditate nr. 168076/13.07.2012 şi conform normei invocate, cu ocazia trecerii în rezervă, 
poliţiştii beneficiază pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă de pensionare de un 
ajutor egal cu două solde ale funcţiei de bază, respectiv cu două salarii ale funcţiei de bază. 

Prin Sentinţa civilă nr.670/25.01.2013, Tribunalul Tulcea a respins ca nefondată acţiunea 
reclamantului. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că prin Dispoziţia Directorului G.C. 
Constanţa nr. 1934490/29.12.2011 reclamantului i-au încetat raporturile de serviciu, având în vedere 
Decizia medicală nr. …/6 din 06.12.2011 de încadrare în grad de handicap cu drept de pensie de 
invaliditate, decizie în cuprinsul căreia se arată că, potrivit art. 13 alin. 2 din Legea nr. 285/2010, 
poliţistul va beneficia de prevederile art. 20 alin. 2 din Secţiunea III, Capitolul II, Anexa VII din 
Legea Cadru nr. 284/2010. 
 Drept urmare, potrivit Deciziei nr. …/13.07.2012 a Casei de pensii Sectoriale a M.A.I., a fost 
admisă cererea de pensionare, reclamantului acordându-i-se o pensie de invaliditate în cuantum de 
813 lei. 

Din interpretare depoziţiilor art.13 din Legea nr.285/28.10.2010 se desprinde concluzia că, în 
general, prevederile legale care îndrituiesc plata ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea 
la pensie, retrA.e, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, sunt aplicabile în 
cursul anului 2011 în cazul persoanelor clasate inapt, cum este cazul reclamantului. 

Pentru aceasta, este necesar a se verifica dacă textul care reglementează beneficiul respectiv 
este aplicabil speţei. Or, cum reclamantul nu a fost trecut în rezervă cu drept de pensie de serviciu, ci 
cu drept de pensie de invaliditate, textul art. 20 alin. 2 din Secţiunea III, Capitolul II, Anexa VII din 
Legea Cadru nr. 284/2010 nu îi este aplicabil.  

Prin art. 196 lit. e din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, lege în 
vigoare la momentul încetării raporturilor de muncă ale reclamantului, a fost abrogată Legea nr. 179 
din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor. 

Legea nr. 179/2004 făcea însă o distincţie expresă între pensia specială şi pensia pentru 
invaliditate. Astfel, prin art. 10 se arăta că sistemul pensiilor de stat ale poliţiştilor cuprinde pensia 
de serviciu, pensia de invaliditate, pensia de urmaş.  

Ca atare, aplicarea textului art. 20 alin. 2 din Secţiunea III, Capitolul II, Anexa VII din Legea 
Cadru nr. 284/2010 şi în situaţia pensiilor de invaliditate, poate fi rezultatul unei interpretări 
extensive, ceea ce este nepermis. 

Cât priveşte susţinerea că o atare interpretare cauzează o discriminare între beneficiarii celor 
două categorii de pensionari, instanţa reţine că prin abrogarea Legii Nr. 179 din 17 mai 2004, textul 
devine inaplicabil. Ca atare, nu poate determina tratamente diferite. 

Legat de împrejurarea că prin dispoziţia de încetare a raporturilor de serviciu s-a arătat că 
poliţistul va beneficia de drepturile pretinse prin acţiune pendinte, instanţa reţine că o atare menţiune 
nu are aptitudinea de a conferi vreun drept câtă vreme normele legale nu o permit. 

Inserarea respectivă este făcută cu interpretarea eronată a prevederilor legale şi, ca atare, nu 
are o cauză licită. Or, orice obligaţie care este fondată pe o cauză falsă sau nelicită, nu poate avea 
vreun efect, intervenind astfel nulitatea absolută. 
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Este adevărat nu s-a constatat pe cale judecătorească nulitatea acestei prevederi din 
dispoziţia Directorului G.C. Constanţa; se reţine însă că nulitatea absolută este imprescriptibilă, ea 
putând fi constatată oricând, pe cale principală sau de excepţie, de oricine are interes şi chiar din 
oficiu.  

Constatarea din oficiu a nulităţii absolute de către instanţă nu trebuie înţeleasă în sensul 
încălcării principiului disponibilităţii, ci în sensul de a observa că actul ce constituie fundamentul 
pretenţiei este ineficace, fără a dispune şi desfiinţarea acestuia dacă părţile nu o solicită. 

Drept urmare, instanţa de fond nu a dispus nulitatea vreunei menţiuni întrucât nu a fost 
sesizată cu un asemenea demers, însă nu-i va da eficienţă, în sensul considerării că nu poate 
constitui o obligaţie pentru pârâtă. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs reclamantul, prin Sindicatul 
Democratic al Bugetarilor din România, în temeiul art.304 pct.7, 8 şi 9 Cod de procedură civilă, 
criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive: 

I. Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau cuprinde motive contradictorii ori 
străine de natura pricinii (art.304 pct. 7 Cod proc.civilă) 

a) Instanţa de fond a respins cererea de chemare în judecată nefondat având în vedere 
menţiunile de acordare a drepturilor inserate de pârât în conţinutul actului administrativ de trecere în 
rezervă. 

Potrivit art.20 alin.2 din Secţiunea a 3 a, Cap.II al Anexei a VII a din Legea cadru 
nr.284/2010 cu ocazia trecerii în rezervă, poliţiştii mai beneficiază, pentru fiecare an întreg rămas 
până la limita de vârstă de pensionare ... de un ajutor egal cu două solde ale funcţiei de bază, 
respectiv cu două salarii ale funcţiei de bază. 

Textul de lege este foarte clar privind valoarea acestui ajutor bănesc care se acordă, baza de 
calcul/de referinţă fiind prevăzută la alin.1 - solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază 
avută/avut în luna schimbării poziţiei de activitate - categoriile exceptate fiind cele din alin. 3. 

b) Instanţa de fond nu s-a pronunţat cu privire la temeiul de drept invocat şi nu a pus în 
discuţia părţilor admisibilitatea acordării acestor drepturi băneşti având în vedere că temeiul de drept 
este cel dispus de pârâtă şi care a stat la baza trecerii mele în rezervă. 

Dacă s-ar accepta ideea instanţei de fond potrivit căreia Dispoziţia de trecere în rezervă ar fi 
nelegală - cât priveşte acordarea drepturilor solicitate - potrivit art. 1 alin.6 din Legea nr.554/2004, 
pârâtă avea posibilitatea să solicite instanţei anularea acesteia în tot sau în parte dacă actul 
administrativ nu mai putea fi revocat datorită intrării acestuia în circuitul civil şi a producerii 
consecinţelor juridice. 

Or, în cazul de faţă, pârâta nu a procedat în această manieră, nu a revocat actul administrativ 
respectiv, nu a solicitat anularea dispoziţiei respective, astfel încât Dispoziţia respectivă prin care 
reclamantului se recunoaşte acordarea drepturilor solicitate beneficiază de prezumţia de legalitate, 
obligaţia pârâtei fiind aceea de a se conform celor dispuse în sensul acordării drepturilor băneşti 
motivat şi de faptul că acest act administrativ a intrat în circuitul civil şi a produs consecinţe juridice 
- trecerea mea în rezervă cu drept de pensie. 

II. Instanţa de fond a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, respectiv a apreciat 
greşit că Dispoziţia de trecere în rezervă şi de acordare a drepturilor băneşti ar fi nulă absolut (art. 
304 pct. 8 Cod proc.civilă) 

Fiind un act administrativ unilateral cu caracter individual emis de o autoritate publică, în 
regim de putere publică, în vederea executării în concret a legii, care a modificat raporturi juridice, 
Dispoziţia de acordare a drepturilor băneşti solicitate are la bază prezumţia de autenticitate şi pe cea 
de veridicitate ce presupune că actul emană de la cine se afirmă că emană, respectiv că actul 
exprimă ceea ce în mod real a decis autoritatea emitentă. 
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La emiterea unor astfel de acte, supuse controlului judecătoresc, trebuie avut în vedere faptul 
că acest act are caracter bilateral, faţă de ambele părţi - reclamant şi pârâtă, deoarece presupune 
drepturi şi obligaţii faţă de ambele părţi. 

Potrivit art.art.4 alin.1 din Legea nr. 188/1999 R, raporturile de serviciu se nasc şi se exercită 
pe baza actului administrativ de numire, emis în condiţiile legii. 

Având în vedere principiul simetriei actelor administrative, în mod legal încetarea 
raporturilor de serviciu are loc în aceleaşi condiţii ca cele menţionate în conţinutul actului 
administrativ de trecere în rezervă, respectiv de acordare a drepturilor solicitate. 

Susţine recurentul reclamant că atât timp cât şi-a respectat obligaţiile ce îi revin, în mod 
echitabil şi pârâta trebuie obligată la respectarea obligaţiilor pe care şi Ie-a asumat prin actul de 
trecere în rezervă. 

III. Hotărârea este lipsită de temei legal, a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii 
(art.304 pct.9 Cod proc. civilă) 

Instanţa de fond a pronunţat sentinţa recurată în mod nelegal, deoarece nu a fost investită cu 
constatarea legalităţii sau nelegalităţii actului administrativ respectiv, ci dimpotrivă a fost sesizată cu 
privire la constatarea unei stări de fapt şi obligarea pârâtei la respectarea obligaţiei de plată asumată. 

Raportat la dispoziţiile art.38 din Codul muncii, care completează Legea nr. 188/1999 R, 
soluţia instanţei de fond este nelegală întrucât orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la 
drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. 

În drept: a invocat disp. art.304 pct.7, 8 şi 9 şi art.3041 Cod proc. civilă. 
Intimata pârâtă, legal citată, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului 

ca nefondat. 
Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurent Curtea 

constată că este nefondat pentru următoarele considerente: 
Critica referitoare la incidenţa dispoziţiilor art.304 pct.7 din Codul de procedură civilă este 

neîntemeiată, examinarea acestui motiv de recurs presupunând studiul considerentelor şi al 
dispozitivului hotărârii atacate. 

Obligaţia instanţei de a-şi motiva hotărârea adoptată, consacrată legislativ în dispoziţiile 
art.261 Cod procedură civilă, are în vedere  stabilirea în considerentele hotărârii a situaţiei de fapt 
expusă în detaliu, încadrarea în drept, examinarea argumentelor părţilor şi punctul de vedere al 
instanţei faţă de fiecare argument relevant, şi, nu în ultimul rând raţionamentul logico-juridic care a 
fundamentat soluţia adoptată. 

Hotărârea judecătorească reprezintă rezultatul concret, sinteza operei de judecată, iar 
motivarea acesteia reprezintă argumentarea în scris a raţiunii ce determină pe judecător să adopte 
soluţia dispusă în cauză. 

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, obligaţia de motivare 
a hotărârilor judecătoreşti impusă instanţelor naţionale prin art. 6 paragraful 1 din Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, chiar dacă nu implică 
existenţa unui răspuns detaliat la fiecare problemă ridicată, presupune să fie examinate în mod real 
problemele esenţiale care au fost supuse analizei instanţei, iar în considerentele hotărârii să fie 
redate argumentele care au condus la pronunţarea acesteia. 

Din această perspectivă, critica formulată de recurent şi întemeiată pe motivul de recurs 
prevăzut de art. 304 pct.7 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată deoarece hotărârea nu a 
fost pronunţată cu nesocotirea unei obligaţii legale a judecătorului, aceea de a proceda la motivarea 
hotărârii, dispozitivul hotărârii fiind concluzia logică a considerentelor de fapt şi de drept avute în 
vedere de instanţa de judecată. 

În speţă, Curtea constată că hotărârea tribunalului este amplu motivată, că între 
considerentele hotărârii şi dispozitiv nu există contradicţii, fiind concluzia logică a considerentelor 
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de fapt şi de drept avute în vedere de instanţa de judecată, motiv pentru care nu se poate reţine 
incidenţa acestui motiv de casare. 

Motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.8 din Codul de procedură civilă  este incident 
numai atunci când instanţa, interpretând greşit actul dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul 
lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia. Recurentul nu a arătat în ce constă în speţă incidenţa acestui 
motiv de recurs Curtea constatând că instanţa a examinat, în limitele învestirii, îndeplinirea 
condiţiilor stabilite de lege pentru acordarea drepturilor solicitate. Prin urmare, motivul de recurs 
prevăzut de art.304 pct.8 C.pr.civ. nu este incident în speţă. 

Curtea apreciază ca nefondate toate celelalte critici aduse hotărârii, circumscrise motivului 
de recurs prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civ., concluzie bazată pe următoarele argumente; 

Faţă de modul în care au încetat raporturile de serviciu ale reclamantului, Curtea constată că 
tribunalul a făcut o aplicare corectă a legislaţiei invocate ca temei al acţiunii pentru acordarea 
ajutoarelor/indemnizaţiilor egale cu două solde ale funcţiei de bază pentru fiecare an rămas până la 
limita vârstei de pensionare, reţinându-se că nu pot fi extinse şi la alte situaţii decât cele 
reglementate în mod expres şi limitativ. 

În speţă nu se impune anularea în tot sau în parte a Dispoziţiei de trecere în rezervă – cerere 
nesolicitată de nici una dintre părţi – deoarece aceasta nu are caracter constitutiv de drepturi, 
ajutorul pretins de reclamant fiind prevăzut de expres lege, dar pentru alte situaţii decât cea în care 
se regăseşte acesta pentru a avea câştig de cauză în prezentul litigiu. 

Dispoziţia Directorului G.C. Constanţa nr. 1934490 din 29.12.2011 produce efecte cu privire 
la încetarea raporturilor de serviciu ale reclamantului, ea neputând constitui izvor de drepturi 
salariale, altele decât cele prevăzute expres de legiuitor pentru funcţionarii publici cu statut special, 
pârâta putând fi obligată doar la plata drepturilor cuvenite funcţionarului public aflat în situaţia 
reclamantului, care a ieşit la pensie pe caz de invaliditate, nicidecum ca urmare a îndeplinirii 
condiţiilor pentru acordarea pensiei de serviciu. 

Cum legiuitorul a înţeles să acorde beneficiul celor două solde doar poliţiştilor care se 
încadrează în cazurile expres menţionate prin art.20 alin.2, Secţiunea a 3-a, cap.II al anexei a VII-a 
din Legea nr. 284/2010, acestea neputând fi extinse unor altor situaţii neprevăzute de lege, Curtea 
apreciază că hotărârea tribunalului este temeinică şi legală, motiv pentru care în temeiul art.312 din 
Codul de procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat. 

 

28. Contestaţie acte administrative fiscale. Stabilirea de către organele fiscale a unui 
TVA colectat suplimentar. 
 

Art. 130 din Legea nr. 571/2003 
Art. 67 din O.G. nr. 92/2003 

Art. 65.1 din HG nr. 1050/2004 
Pct.8 alin.(l) lit. b) si alin (2) din H.G. nr. 44/2004 

 
Potrivit art. 130 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu denumirea marginală ,,Schimbul de 

bunuri sau servicii``, ca operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei, ,,În cazul unei operaţiuni care implică o 
livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii, 
fiecare persoană impozabilă se consideră că a efectuat o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii cu 
plată.” 

Aprecierea este corectă, după cum rezultă din conţinutul dispoziţiei cuprinse în pct.8 alin.(l) lit. b) si 
alin (2) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, în care legiuitorul a stipulat: ,,(1) Operaţiunile prevăzute la art. 130 din Codul fiscal, includ orice 
livrări de bunuri/prestări de servicii a căror plată se realizează printr-o altă livrare/prestare, precum: […..] b) 
plata prin produse agricole, care constituie livrare de bunuri, a arendei, care constituie o prestare de servicii. 
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(2) Fiecare operaţiune din cadrul schimbului este tratată separat aplicându-se prevederile prezentului titlu în 
funcţie de calitatea persoanei care realizează operaţiunea, cotele şi regulile aplicabile fiecărei operaţiuni în 
parte”. 

La rândul său, art. 141 alin. 2 lit. e din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu denumirea 
marginală „ Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării”, prevede că: „sunt scutite de T.V.A ,,e) arendarea, 
concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, cu următoarele excepţii: […..]”, astfel că, în mod 
corect s-a avut în vedere că arendarea constituie o prestare de servicii concretizată în închirierea unui teren cu 
destinaţie agricolă, al cărui proprietar poate fi o persoană fizică sau juridică, operaţiune care este astfel scutită 
de TVA, taxabilă doar opţional, pe când plata în natură a arendei constituie o livrare de bunuri către arendaş, 
motiv pentru care impune colectarea T.V.A.  

Ca atare, arendarea şi livrarea sunt două operaţiuni distincte, cu regim juridic de taxare diferit, aşa 
cum se prevede şi în cuprinsul alin. 2 a pct. 8 din Norme, în funcţie de calitatea persoanei care face operaţiunea. 

 
Decizia civilă nr. 992/CA/30.05.2013 

                           Dosar nr. 1864/88/2012 
 
          Prin acţiunea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr. 1864/88/07.05.2012, 
reclamanta S.C. A. S.R.L. a formulat contestaţie împotriva Deciziei nr. 10/16.02.2012 şi a solicitat 
anularea acesteia, implicit a Deciziei de impunere nr. 453/19.12.2011 şi a Raportului de inspecţie 
fiscală nr. F.TL 392 din 19.12.2011, emise de către D.G.F.P. Tulcea. 
          Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că organele de inspecţie fiscală nu au 
acceptat la deducere suma de 7.132 lei reprezentând TVA aferentă achiziţiilor, respectiv :  
           - 3.666 lei, c/v sămânţă de rapiţă şi combustibil folosite pentru culturile calamitate parţial în 
anul 2009; 
           - 1.104 lei, c/v combustibil folosit pentru aratul şi semănatul suprafeţelor de porumb şi plante 
de nutreţ de pe care nu au fost obţinute  producţii (87 lei) şi sămânţă de rapiţă folosită pentru 
culturile calamitate (1.017lei), în anul 2010; 
           -  2.362 lei, c/v combustibil folosit pentru culturile de rapiţă ce au fost calamitate în totalitate 
în anul 2011.  
          Faţă de atitudinea organelor de inspecţie, susţine reclamanta că acestea nu au ţinut cont de 
documentaţiile emise de Direcţia Pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Tulcea, singura instituţie 
care monitorizează culturile şi implicit suprafeţele calamitate, manifestând ignoranţă şi faţă de 
constatările agentului agricol din cadrul primăriei, de pe raza localităţii unde desfăşoară activitatea 
agricolă, persoană care, are ca sarcină monitorizarea culturilor şi implicit a suprafeţelor calamitate, 
ce nu pot determina reţinerea  referitoare la „lipsa în gestiune ”. 
          Organele de inspecţie fiscală, în mod abuziv, au colectat suma totală de 31.878, reprezentând 
T.V.A. aferentă unor producţii ,,nedeclarate”, calculate prin estimare, fără a fi fundamentate în baza 
unor documentaţii sau specificaţii tehnice, fiind avute în vedere  producţii care nu au fost realizate în 
realitate, dar pentru care a fost colectat T.V.A., respectiv:  
 - în anul 2009, suma de 8.275 lei, din care 5.366 lei  pentru cultura de grâu, 1.991 lei 
pentru cultura de floarea soarelui şi 918 lei pentru cultura de orzoaică, 
 - în anul 2010, suma de 13.536 lei, din care 382 lei pentru cultura de grâu, 13.181 lei 
pentru cultura de floarea soarelui, 
               - în anul 2011, suma de 10.040 lei pentru cultura de grâu. 
          Organele de inspecţie fiscală menţionează că estimarea constă în identificarea acelor elemente 
care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale, fără a prezenta o documentaţie care să ateste 
cantităţile obţinute de pe suprafaţa de teren şi nici preţurile practicate în acea perioadă, în mod 
abuziv colectând TVA în sumă  totală de 28.341 lei, reprezentând c/v arendă în cantităţi de grâu şi 
ulei floarea soarelui, pe care societatea a fost obligată prin contractele de arendă să le acorde 
proprietarilor de terenuri. 
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          Prin întâmpinare, pârâta D.G.F.P. Tulcea a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, 
invocând prevederile art. 145 lit. a Legea Nr. 571/2003 privind Codul fiscal care precizează sfera de 
aplicare a dreptului de deducere, în sensul că: „orice persoană impozabilă are dreptul să deducă 
taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul unei operaţiuni taxabile şi 
pct. 41 din H.G. Nr. 44/2004” pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003,  potrivit cu care: „cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor 
corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate 
contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă”, nu intră sub incidenţa  
prevederilor art. 21 alin. 4 lit. c din Legea nr. 571/2003. 
          Cât priveşte afirmaţia precum că organele de inspecţie fiscală: „nu au ţinut cont de 
documentele emise de D.A.D.R. Tulcea” şi nici „de constatările agentului agricol din cadrul 
primăriei de pe raza unde este desfăşurată activitatea” şi „nici într-un caz nu poate fi tratată 
calamitatea drept lipsă în gestiune”, s-a arătat că reclamanta nu a prezentat organului fiscal şi nici la 
dosarul cauzei, procesele verbale de constatare şi evaluare a pagubelor încheiate de o comisie 
formată potrivit Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în 
agricultură, din care să rezulte constatarea pagubei, cât şi stabilirea despăgubirii, astfel că organele 
fiscale au stabilit în conformitate cu prevederile legale, TVA nedeductibil în sumă de 7.132 lei. 
          Relativ la susţinerea că organele de inspecţie fiscală „în mod abuziv au colectat TVA în sumă 
totală de 31.878 lei reprezentând TVA aferentă unor producţii nedeclarate calculate prin estimare, 
fără să fi fost fundamentate în baza unei documentaţii sau specificaţii tehnice”, s-a arătat că, potrivit 
art. 67 alin 1 şi alin.2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură civilă, precum şi art. 65.1 lit. 
a şi art. 65.2 din H.G. nr. 1050 / 01 07. 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
O.G. nr. 92/2003, în mod legal şi temeinic acesta  a fost colectat.  
          Ca atare, întrucât din documentele şi informaţiile prezentate organelor de inspecţie fiscale, 
respectiv din balanţele de verificare, jurnalele de vânzări, rapoartele de producţie, situaţiile A.P.I.A., 
borderouri de arendă, a rezultat că  reclamanta nu a evidenţiat corect producţiile realizate la cultura 
de grâu, floarea soarelui şi orzoaică, pentru anii fiscali 2009-2011, respectiv acestea nu au fost în 
totalitate declarate, s-a efectuat estimarea T.V.A. colectată prin metoda produsului/serviciului şi a 
volumului, conform prevederilor Ordinului A.N.A.F. nr. 3389/2011 privind stabilirea prin estimare a 
bazei de impunere. 
          Astfel, organele de inspecţie fiscală au înmulţit producţia medie obţinută conform Notei 
explicative date de către reclamantă, cu suprafaţa culturilor declarate şi înregistrate la A.P.I.A.- 
Centrul Judeţean Tulcea şi preţul tranzacţiilor comerciale asemănătoare efectuate de reclamantă. 
          Cu privire la afirmaţia că „în mod abuziv a fost colectată T.V.A. în sumă totală de 28.341 lei, 
reprezentând contravaloare arendă în cantităţi de grâu şi ulei de floarea soarelui pe care 
reclamanta a fost  obligată prin contractele de arendă să le acorde proprietarilor de terenuri”, s-a 
arătat că art. 130 din Legea nr. 571 privind Codul fiscal, stabileşte că, în cazul unei operaţiuni care 
implică o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrări de bunuri şi/sau 
prestări de servicii, fiecare persoană impozabilă se consideră că a efectuat o livrare de bunuri şi/sau 
o prestare de servicii cu plată.  
           Se mai arată că, potrivit art. 8 din H.G. nr. 44 /22 01.2004 - Partea I pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ,,8. (1) Operaţiunile 
prevăzute la art. 130 din Codul fiscal, includ orice livrări de bunuri/prestări de servicii a căror 
plată se realizează printr-o altă livrare/prestare, precum: [….] b) plata prin produse agricole, care 
constituie livrare de bunuri, a arendei, care constituie o prestare de servicii. 

Astfel, cu privire la TVA colectată în sumă de 2.690 lei reprezentând c/v arendă în natură grâu, 
pe care reclamanta nu a declarat-o, cât şi TVA colectată în sumă de 1.651 lei reprezentând  ulei consum 
floarea soarelui, pentru anii fiscali 2009-2011 se consideră plata arendei în natură, atât pentru grâu cât 
şi pentru floarea soarelui, pe care reclamanta a dat-o proprietarilor de teren, aşa cum reiese din 
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borderoul anexat  cât şi din Nota explicativă dată organelor de inspecţie fiscală, prin care reclamanta 
recunoaşte că : ,,a plătit arenda în produse şi bani în perioada august-septembrie pentru grâu, iar 
uleiul de floarea soarelui, l-a dat persoanelor fizice cu care are contracte de arendă”, drept urmare, 
organele fiscale au stabilit  T.V.A. colectată în sumă de 28.341 lei, în mod legal.  

Prin Sentinţa civilă nr.669/25.01.2013, Tribunalul Tulcea admite, în parte, acţiunea formulată 
de reclamanta S.C. A. S.R.L. dispunând anularea Deciziei  nr. 10/16.02.2012, a Deciziei de impunere 
nr. 453/19.12.2011 şi a Raportului  de inspecţie fiscală nr. F.TL 392/19.12.2011 emise de D.G.F.P. 
Tulcea, numai în privinţa diferenţei de T.V.A. deductibilă de 3.666 lei, respectiv de 2.362 lei şi 
accesorii aferente achiziţiilor de sămânţă de rapiţă şi combustibil folosit pentru culturile de rapiţă 
calamitate în 2009 şi 2011, reţinând în esenţă, următoarele:     

Pe fondul cauzei, instanţa reţine în esenţă că, potrivit RAPORTULUI DE INSPECŢIE 
FISCALĂ nr. F.TL 392/19.12.2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu dispoziţiile H.G. 44/2004 privind Normele de aplicare a acestuia, cu Metodologia de 
inspecţie fiscala a TVA aprobata de A.N.A.F. nr. 302768/noiembrie 2007, s-a verificat modul de 
determinare, înregistrare si declarare a T.V.A. la  S.C. A. S.R.L., inspecţia fiscală parţială cuprinzând in 
verificare perioada 01.01.2009-30.09.2011, efectuându-se pentru toate documentele puse la dispoziţia 
organelor de inspecţie fiscala de către reprezentantul legal al agentului economic. 

Instanţa de fond arată că prin susmenţionatul raport s-ar fi reţinut că S.C. A. S.R.L. a depus la 
AFP Tulcea decontul de T.V.A. înregistrat sub nr. PDF-1234567890123-383587735-2011/24.10.2011 
aferent lunii septembrie 2011, prin care s-a solicitat rambursarea soldului sumei negative a TVA in 
cuantum de 74.192 lei, sub semnătura persoanei autorizate, prin bifarea casetei corespunzătoare din 
decont. 

 Totodată, reţine instanţa de fond că, în urma inspecţiei fiscale, pentru anii 2009, 2010 şi 2011, 
organul de control a stabilit o diferenţă de TVA deductibilă de 3.666 lei, compusă din  1.104 lei, 
respectiv 2.362  lei şi o diferenţă a TVA colectată de 17.062 lei compusă din  20.727 lei, respectiv 
22.430 lei,  după cum urmează:  

 1. a)  - pentru anul 2009, TVA deductibilă s-a diminuat cu suma de 3.666 lei aferenta 
achiziţionării de sămânţa rapiţa si combustibil folosit pentru culturile de rapiţa calamitate parţial, pentru 
care agentul economic nu a prezentat documente justificative (Proces verbal de constatare si evaluare a 
pagubelor calamitate încheiat de comisie) încălcând astfel prevederile art. 145. alin.(2) lit. a) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare coroborat cu pct. 41 - 
Titlu. II din HG 44/2004 privind Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările. (Anexa nr.2)  

 1. b)  - pentru anul 2010, TVA deductibilă s-a diminuat cu suma de 87 lei, aferenta 
achiziţionării combustibil folosit pentru culturile de porumb şi plante de nutreţ de pe care,  producţia a 
fost luată de către proprietari, iar plantele au fost  păscute de animalele domestice „conform notei 
explicative din 17.11.2011," deşi aceste suprafeţe erau declarate de agentul economic la A.P.I.A., fiind 
considerate de echipa de control ca nefiind in folosul operaţiunii taxabile, încălcându-se astfel, 
prevederile art. 145. alin.(2), lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare. (Anexa nr.2), dar şi cu suma de 1.017 lei, aferentă achiziţionării de sămânţa 
rapiţa folosita pentru culturile de rapiţa ce au fost calamitate in totalitate, pentru care agentul economic 
nu a prezentat documente justificative, încălcând astfel prevederile art. 145.alin.(2) lit. a) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare coroborat cu pct.41 – Titlul II 
din HG 44/2004 privind Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, invocate fiind şi 
prevederile art. 21 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare." (Anexa nr.2)  

1. c) - pentru anul 2011, TVA deductibila s-a diminuat cu suma de 2.362 lei, aferenta 
achiziţionării combustibil folosit pentru culturile de rapiţă ce au fost calamitate in totalitate, pentru care 
agentul economic nu a prezentat documente justificative, fiind încălcate astfel prevederile art. 145. 
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alin. (2), lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare, invocate fiind şi prevederile art. 21 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare." (Anexa nr.2). 

2. A fost invocată nesocotirea prevederilor art. 130 din Legea nr.571/2003, privind Codul 
fiscal, coroborate cu prevederile pct.8 alin.(1) lit. b) si alin (2) din H.G. nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi, ca atare,  

2. a)  - pentru anul 2009,   TVA colectată s-a majorat cu suma de 8.405 lei reprezentând 
contravaloare arenda in natura-grâu, şi cu suma de 382 lei, taxă aferentă facturii nr. 
0136644/26.09.2009 potrivit cu care,  agentul economic a achiziţionat ulei consum floarea soarelui de 
la S.C. Z.V. S.R.L. pe care l-a distribuit persoanelor fizice cu care are contracte de arenda,  aşa cum 
reiese din borderoul prezentat echipei de control, informaţie susţinuta si de agentul economic in nota 
explicativa din 17.11.2011(Anexa nr.3). 

2. b)  - pentru anul 2010, TVA colectată s-a majorat cu suma de 6.924 lei reprezentând 
contravaloare arenda in natura-grâu, şi cu suma de 240 lei, taxă aferentă facturii nr. 
1005260/24.09.2010 potrivit cu care agentul economic a achiziţionat ulei consum floarea soarelui  de la 
SC K.R. SRL, pe care l-a distribuit persoanelor fizice cu care are contracte de arenda,  aşa cum reiese 
din borderoul prezentat echipei de control, informaţie susţinuta si de agentul economic in nota 
explicativa din 17.11.2011 (Anexa nr.3).  

2. c) - pentru anul 2011, TVA colectată s-a majorat cu suma de 11.361 lei reprezentând 
contravaloare arenda in natura-grâu, şi cu suma de 1.029 lei, taxă aferentă facturii nr. 
2021409/08.09.2011 potrivit cu care agentul economic a achiziţionat ulei consum floarea soarelui  de la 
SC Z.V. SRL, pe care l-a distribuit persoanelor fizice cu care are contracte de arenda, aşa cum reiese 
din borderoul prezentat echipei de control, informaţie susţinuta si de agentul economic in nota 
explicativa din 17.11.2011 (Anexa nr.3).  

  3. Echipa de control a efectuat estimarea taxei pe valoare colectată aferentă culturilor de 
grâu, floarea soarelui si orzoaică din anul 2019 şi culturilor de grâu şi floarea soarelui aferente anilor 
2010-2011, reţinându-se că,  din documentele si informaţiile prezentate reiese ca agentul economic nu a 
evidenţiat corect producţia realizată in anii agricoli respectivi, acestea nefiind in totalitate declarate, 
fiind invocate astfel prevederile art. 67 alin.(1) si (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, coroborat cu art. 65 alin. 1) lit. a) H.G. nr. 1050/2004 privind Normele de aplicare a O.G. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscală.  

Ca atare, reţine instanţa de fond că, pentru anul 2009, TVA colectată s-a majorat cu suma de 
5.366 lei reprezentând producţie de grâu nedeclarată, cu suma de 1.991 lei reprezentând producţie de 
floarea soarelui nedeclarată şi cu suma de 918 lei reprezentând producţie de orzoaica nedeclarată, iar 
pentru anul 2010, TVA colectată s-a majorat cu suma de 382 lei reprezentând producţie de grâu 
nedeclarata, cu suma de 13.181 lei reprezentând producţie de floarea soarelui nedeclarata, pentru  ca 
pentru anul 2011, TVA colectat  să se fi  majorat cu suma de 10.040 lei reprezentând producţie de grâu 
nedeclarata, arătându-se că au fost încălcate prevederile art. 82 alin.(3) din OG 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.  

 In concluzie, arată instanţa de fond că, potrivit  prevederilor art. l473 alin. (9) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, a O.M.F.P. nr. 1857/2007, situaţia sumei negative a TVA cu opţiunea de 
rambursare este de 6.841 lei, în contextul în care, s-a solicitat rambursarea sumei de 74.192 lei, nu se 
justifică, organul de inspecţie fiscală reţinând că  nejustificată  este  rambursarea  sumei  de 67.351 lei. 

În considerarea celor ce rezultă din raportul de inspecţie la care s-a  făcut  referire, arată instanţa 
de fond a fi fost emisă DECIZIA DE IMPUNERE nr. F-TL 453/19.12.2011, prin care s-a stabilit că  
din TVA în sumă de 74.192 lei solicitat a fi rambursată, a fost respinsă la rambursare suma de 67.351 
lei, TVA aprobată la rambursare fiind de  6.841 lei. 

 Cu susţinerea că cele stabilite de inspecţia fiscală sunt eronate,  S.C. A. S.R.L., în termenul 
prevăzut de art. 207 pct. 1 din O.G. nr. 92/2003 R, a contestat măsurile fiscale luate.   
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Prin Decizia nr. 10/16.02.2012 a A.N.A.F.- D.G.F.P. Tulcea, organul de soluţionare a 
contestaţiilor a respins, ca nefondată, CONTESTAŢIA împotriva Deciziei de impunere nr. F-TL 
453/19.12.2011 pentru suma totală de 67.806 lei reprezentând T.V.A. respinsă la rambursare, respectiv 
67.351 lei  T.V.A. şi 455 lei accesorii. 

 Totodată retine instanţa de fond că, RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ efectuată de 
expert B.C., concluzionează că S.C. A. S.R.L. a respectat prevederile legale privind calculul T.V.A. 
deductibil în perioada 2009-2011, organul fiscal respingând în mod nejustificat T.V.A. nedeductibil în 
sumă de 6.028 lei. 

 În acelaşi raport de expertiză arată instanţa de fond a se fi invocat că procesele verbale de 
constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole nr. 5464/17.07.2009 şi  2731/28.04.2011 
probează calamitarea în proporţie  de 100% a culturilor de rapiţă  de 100 ha, respectiv de 60 ha. S-a 
arătat că Legea nr. 381/2002 reglementează condiţiile  pentru acordarea despăgubirilor în caz de 
calamitate şi nu  pentru a demonstra existenţa  culturilor. 

S-a reţinut în raport că, în mod corect, organul fiscal a constatat o diferenţa T.V.A. deductibilă 
de 1.104 lei, întrucât reclamanta nu a prezentat  documente pertinente pentru justificarea includerii 
acestei sume ca deductibilă, precum şi faptul că, atât timp cât  producţia a fost calamitată, aceasta nu 
poate fi asimilată lipsurilor în gestiune.  

Arată instanţa de fond că în raport se precizează că organul de control a calculat în mod 
nejustificat T.V.A. colectat pentru perioada 2009-2011 în sumă de 28.341 lei aferentă produselor date 
arendatorilor, în opinia expertului, relaţia dintre arendator şi  arendaş este o asociere în participaţiune, 
arenda reprezentând cota parte de profit cuvenită arendatorului, care reprezintă o decontare internă 
nepurtătoare de T.V.A, de altfel, potrivit art. 141 alin. 2 din Legea 571/2003 stipulează că arendarea 
este scutită de T.V.A. 

 În concluzie, s-a arătat că T.V.A. de rambursat de către D.G.F.P. către S.C. A. S.R.L. corect 
calculată este de 41.210 lei.  

 Cu privire la neacceptare la deducere a sumei totale de 7.132 lei (3.666 +87+1017 +2362), 
reprezentând  T.V.A. aferentă achiziţiilor pentru sămânţa  de rapiţă, combustibil folosit pentru culturile 
de rapiţă calamitate total sau parţial, cât şi combustibil folosit pentru aratul şi semănatul suprafeţelor  
de porumb şi  plante de nutreţ de pe care  nu s-au obţinut producţii, se reţin  următoarele: 

 În privinţa sumei de 1.104 lei (87+1017), instanţa reţine concluziile expertului care a arătat că, 
în mod corect, organul fiscal a constatat această diferenţă  de T.V.A. deductibilă, întrucât reclamanta nu 
a prezentat documente pertinente pentru justificarea includerii acestei sume ca deductibilă.  

În privinţa T.V.A. de 3666 lei  şi  2362 lei, instanţa a observat că, potrivit art. 145. alin 2) lit. a) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa 
aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul  unor operaţiuni taxabile; 

De asemenea, potrivit art. 21 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, nu sunt deductibile ,,cheltuielile privind bunurile de natura 
stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru 
care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă 
aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VI. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi 
stocurile şi mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor 
cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin norme; 

Conform pct. 41 Titlu II din HG Nr. 44/2004 privind Normele de Aplicare a Legii nr. 
571/2003, ,,Cheltuielile cu bunurile natura stocurilor sau a activelor corporale, constatate lipsă din 
gestiune sau degradate şi neimputabile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, după caz, pentru 
care s-au încheiat contracte de asigurare, nu intră sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. (4) lit. c)”, 
din lege. 

Pct. 42 din Norme arată instanţa de fond a stabili că: ,,În sensul prevederilor art. 21 alin. (4) lit. 
c) din Codul fiscal, cheltuielile privind stocurile şi mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a 
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unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră sunt considerate cheltuieli deductibile la 
calculul profitului impozabil, în măsura în care acestea se găsesc situate în zone declarate, potrivit 
prevederilor legale speciale pentru fiecare domeniu, afectate de calamităţi naturale sau de alte cauze 
de forţă majoră. Totodată, sunt considerate deductibile şi cheltuielile privind stocurile şi mijloacele 
fixe amortizabile distruse de epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene 
sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război. Fenomenele sociale sau economice, 
conjuncturile externe şi în caz de război sunt cele prevăzute de Legea privind rezervele de stat nr. 
82/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Din interpretarea textelor arătate reţine instanţa de fond a se desprinde concluzia existenţei a 
două situaţii de acceptare a caracterului deductibil al cheltuielilor şi al taxei aferente, respectiv:       

- în cazul bunurilor constatate lipsă din gestiune, dacă pentru acestea au fost încheiate contracte 
de asigurare, este situaţia rezultată din interpretarea „per a contrario” a prevederilor art. 21 alin. 4 lit. c 
Teza I precum şi  din cuprinsul  pct. 41 din norme. 

- în situaţia  calamităţilor, în măsura în care acestea se găsesc în ,,zone declarate, potrivit 
[….]``, fapt rezultat din Teza a doua a art. 21 alin. 4 lit. c care reglementează excepţia  pentru teza I, dar 
mai ales din cuprinsul pct. 42 din norme, care explicitează condiţiile  care fac admisibilă deducerea. 

Instanţa  observă faptul că,  prin Înştiinţarea  din data de 17.07.2009, precum şi cea din data de 
28.04.2011, producătorul agricol S.C. A. S.R.L. a informat asupra  ploii torenţiale produse la data 
30.06.2009 şi a unui îngheţ ce a avut loc la data de 21/22.04.2011,  fenomene care au distrus în 
proporţie  de 100% culturile de rapiţă. 

Urmare acestor informări, potrivit proceselor verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la 
culturile agricole nr. 5464  din 17.07.2009 şi nr. 2731din 28.04.2011 s-a constatat afectarea culturilor 
de rapiţă în proporţie de 100%, constatări făcute de către reprezentanţii Primăriei locale şi ai Direcţiei 
pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală, urmând a se reţine şi faptul că producerea fenomenelor arătate 
sunt confirmate de Buletinele Meteorologice emise de Centrul Meteorologic Regional Dobrogea şi care 
se regăsesc la dosarul cauzei.  

- Instanţa de fond mai constată că S.C. A. S.R.L. este deţinătoarea Poliţei de Asigurare seria 
AGR nr. 0018960/06.12.2008 emisă de A.R.D.A.F., precum şi  a Poliţei  de asigurare 
5498696/15.12.2010 emisă de SC A.T.A., potrivit cu care culturile de rapiţă distruse erau asigurate 
pentru riscurile care s-au şi produs, fapt urmare cărui, producătorul agricol reclamant se află în situaţia 
unor lipsuri din gestiune asigurate, caz în care trebuie să beneficieze de deducerea cheltuielilor  şi  a 
TVA aferent. 

Este adevărat că, din punct de vedere al TVA, lipsa din gestiune este asimilată livrărilor de 
bunuri cuprinsă în sfera de aplicare a taxei, însă art. 128 pct. 8 din Codul fiscal prevede în mod 
excepţional că nu constituie livrare de bunuri, bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau 
a unor cauze de forţă majoră, precum şi bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt 
prevăzute prin norme. 

- În atare situaţie, apreciază instanţa de fond a se observa că normele invocate nu prevăd o 
procedură specială de constatarea a daunelor, acestea fiind dovedite prin mijloacele de probă obişnuite, 
de altfel, Legea nr. 318/2002 reglementează condiţiile  de acordare a despăgubirilor in caz de calamităţi 
naturale in agricultura şi nu modul de constatare a lipsurilor din gestiune, cauzate de calamităţi  
naturale sau forţă  majoră. 

- Drept urmare, operaţiunea  de scoatere din gestiune a unor atare mărfuri nu este asimilată unei 
livrări de bunuri efectuata cu plata, pentru care societatea ar avea obligaţia  sa colecteze T.V.A., caz în 
care nu se poate purcede nici la stabilirea bazei impozabile prin estimare. 

- Cu privire la estimarea TVA colectata aferenta culturilor de grâu, floarea soarelui si orzoaică 
din anul 2019 şi a culturilor de grâu şi floarea soarelui aferente anilor 2010-2011, cu consecinţa 
stabilirii unei TVA colectat  suplimentar de 31.878 lei (5.366 +1.991+ 918+382+ 13.181+10.040), se 
reţin următoarele: 
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- Potrivit art. 67 din O.G. nr. 92/24 12 2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 51/31 07 2007, cu denumirea marginală ,,Estimarea bazei de 
impunere”, (1) Dacă organul fiscal nu poate determina mărimea bazei de impunere, acesta trebuie să o 
estimeze. În acest caz trebuie avute în vedere toate datele şi documentele care au relevanţă pentru 
estimare. Estimarea constă în identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt 
fiscale. (2) În situaţiile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndreptăţite să estimeze baza de 
impunere, acestea vor avea în vedere preţul de piaţă al tranzacţiei sau bunului impozabil, astfel cum 
este definit de Codul fiscal. 

- Conform art. 65.1 din Hotărârea nr. 1050/01 07 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală  publicată în M.O. 
651/20.07.2004, ,,Estimarea bazelor de impunere va avea loc în situaţii cum sunt: a) contribuabilul nu 
depune declaraţii fiscale sau cele prezentate nu permit stabilirea corectă a bazei de impunere;  art. 65.2. 
din aceleaşi norme, ,,Organul fiscal va identifica acele elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei 
de fapt fiscale, luând în considerare preţul de piaţă al tranzacţiei sau al bunului impozabil, precum şi 
informaţii şi documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului care sunt relevante pentru 
impunere, iar, în lipsa acestora, organul fiscal va avea în vedere datele şi informaţiile deţinute de acesta 
despre contribuabilii cu activităţi similare”. 

- Organul fiscal a reţinut că balanţele de verificare, jurnalele de vânzări, rapoartele de producţie, 
situaţiile A.P.I.A., borderourile de arendă au evidenţiat că,  producătorul agricol nu a  înregistrat corect  
producţiile  realizate la culturile de grâu, floarea soarelui şi orzoaică pe anii 2009, 2010 şi 2011, acestea 
nefiind în totalitate declarate. 

- S-a arătat că stabilirea bazei de impunere s-a realizat luându-se în calcul producţia  medie 
obţinută  la hectar conform notei explicative date de către contribuabil, precum şi suprafaţa culturilor 
declarate şi înregistrate la APIA – Centrul Judeţean  Tulcea şi, ca atare, instanţa reţine că organele de 
inspecţie fiscală au stabilit în mod corect T.V.A. colectat în valoare de 31.878 lei, contribuabilul 
nerespectând obligaţia  ce-i revenea potrivit art. 82 din O.G nr.92/2002 privind Codul de procedură 
fiscală, conform căruia, avea obligaţia de a ,,completa declaraţiile fiscale înscriind corect, complet şi  
cu bună credinţă  informaţiile prevăzute în formular, corespunzător  situaţiei  sale fiscale”. 

- Cu privire la majorarea TVA colectat cu suma de 28.341 lei (8.405+382+ 
6.924+240+11.361+1.029) aferentă arendei plătită în produse, instanţa reţine că,  potrivit art.. 130 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu denumirea marginală ,,Schimbul de bunuri sau servicii``, 
ca  operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei, ,,În cazul unei operaţiuni care implică o livrare de 
bunuri şi/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii, fiecare 
persoană impozabilă se consideră că a efectuat o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii cu plată.” 

- Conform pct.8 alin.(l) lit. b) si alin (2) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ,,(1) Operaţiunile prevăzute la art. 
130 din Codul fiscal, includ orice livrări de bunuri/prestări de servicii a căror plată se realizează printr-
o altă livrare/prestare, precum: […..] b) plata prin produse agricole, care constituie livrare de bunuri, a 
arendei, care constituie o prestare de servicii. (2) Fiecare operaţiune din cadrul schimbului este tratată 
separat aplicându-se prevederile prezentului titlu în funcţie de calitatea persoanei care realizează 
operaţiunea, cotele şi regulile aplicabile fiecărei operaţiuni în parte. 

Art. 141 alin. 2 lit. e din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu denumirea marginală 
„ Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării”, prevede că: „sunt scutite de T.V.A ,,e) arendarea, 
concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, cu următoarele excepţii: […..]” 

- Coroborând prevederile legale suscitate, reţine instanţa de fond a se desprinde concluzia că 
arendarea constituie o prestare de servicii concretizată în închirierea unui teren cu destinaţie agricolă, al 
cărui proprietar poate fi o persoană fizică sau juridică, operaţiune care este astfel scutită de TVA, 
taxabilă doar opţional, pe când plata în natură a arendei constituie o livrare de bunuri către arendaş, 
motiv pentru care impune colectarea T.V.A.  
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- Ca atare, arată instanţa de fond că arendarea şi livrarea sunt două operaţiuni distincte, cu regim 
juridic de taxare diferit, aşa cum se arată şi  în cuprinsul alin. 2 a pct. 8 din norme, în funcţie de  
calitatea persoanei care face operaţiunea. 

- În raport de sus menţionatele reţineri, arată instanţa de fond a nu putea fi primită aprecierea că 
„arendarea are natura unui contract de asociere în participaţiune”, contractul de asociere în 
participaţie, reglementat prin art. 251-art. 256 din Codul comercial, art. 1949 din Noul cod civil, 
respectiv art. 28 şi art. 86 din Codul Fiscal, este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai 
multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care le 
întreprinde, pe când arendarea, reglementată prin Legea nr. 16 din 05.04.1994, respectiv de art. 1836 -  
art. 1850 din  Noul cod civil, este o specie a contractului de locaţiune. 

 Drept urmare, instanţa reţine stabilirea în mod corect de către organele fiscale a unei TVA 
colectat suplimentar  în valoare de 31.878 lei, fapt pentru care instanţa admite, în parte, acţiunea 
formulată de S.C. A. S.R.L. şi, pe cale de consecinţă, anulează Decizia nr. 10/16.02.2012 a D.G.F.P. 
Tulcea, Deciziei de impunere nr. 453/19.12.2011 şi Raportul de inspecţie fiscală nr. F.TL 392 din 
19.12.2011 numai în privinţa diferenţei de TVA deductibilă de 3.666 lei, respectiv  de 2362 lei aferente 
achiziţiilor  de sămânţă  de rapiţă  şi combustibil folosit pentru culturile de rapiţă calamitate în 2009 şi  
2011.  

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâta DGFP TULCEA precum şi 
reclamanta SC A. SRL criticând-o pentru nelegalitate  şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept 
prevăzut de art.299- 316 Cod pr.civilă, cu următoarea motivaţie în esenţă : 

 Recursul DGFP Tulcea cuprinde următoarele motive :  
-„Greşit instanţa de fond a admis în parte contestaţia”, dispunând anularea Deciziei nr. 

10/16.02.2012,  a Decizia de impunere nr. 453/19.12.2011 si a Raportului de inspecţie fiscala nr. F-TL 
392/19.12.2011 emise de către D.G.F.P. Tulcea, numai in privinţa diferenţei de T.V.A. deductibila in 
cuantum de 3.666 lei, respectiv de 2.362 lei si accesorii aferente achiziţiilor de sămânţă de rapiţa si 
combustibil folosit pentru culturile de rapiţa calamitate in anul 2009 si 2011, deoarece organele fiscale 
din cadrul D.G.F.P .Tulcea - Activitatea de Inspecţie Fiscală - S.I.F.2 au efectuat inspecţia fiscala 
parţială privind modul de determinare, înregistrare si declarare a T.V.A. în baza decontului cu sumă 
negativă de TVA cu opţiune de rambursare înregistrat la AFP  Tulcea sub nr. PDF - 234567890123 - 
383587735 /24.10.2011, aferent lunii septembrie 2011 în cuantum de 74.192 lei. 

 Verificarea s-a efectuat pentru perioada 01.01.2009 – 30.09.2011, inspecţia fiscală  finalizându-
se prin Raportul de inspecţie fiscală nr.329/19.12.2011, iar în baza Raportului de inspecţie fiscală 
parţială nr.F-TL 392/19.12.2011 s-a emis Decizia de impunere nr. F – TL 453/19.12.2011 prin care s-a 
stabilit TVA respinsă la rambursare în sumă de 67.351 lei. 

În urma verificării s-au constatat următoarele : 
În anul 2009, organele de inspecţie fiscală constată o diferenţă de TVA deductibilă în sumă de 

3.666 lei aferentă achiziţiilor de sămânţă de rapiţă, cât şi de combustibil folosit pentru aceste culturi, 
care au fost calamitate parţial şi pentru care, reclamanta nu a prezentat documente justificative, 
respectiv procese verbale de constatare şi evaluare a pagubelor calamitate, încheiate de comisie la data 
controlului efectuat, încălcându-se prevederile art.145 alin.2 lit.a din Legea nr. 571/2003, privind Codul 
fiscal, coroborate cu pct.41 Titlul II din HG nr. 44/2004 privind Normele de aplicare a Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

De asemenea, pentru perioada 01.01.2009 – 30.09.2011 organele de inspecţie fiscală au stabilit 
o diferenţă de TVA deductibilă în sumă de 2.362 lei aferentă,  achiziţionând combustibil folosit pentru 
cultura de rapiţă care a fost calamitată total, pentru care reclamanta nu a prezentat documente 
justificative, respectiv procese verbale de constatare şi evaluare a pagubelor calamitate, încheiate de 
comisie la data controlului efectuat, astfel încălcând prevederile art.145 alin.2 lit.a din Legea nr. 
571/2003, privind Codul fiscal, coroborate cu pct.41 Titlul II din HG nr. 44/2004 privind Normele de 
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. 



396 
 

Solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei civile, în sensul respingerii acţiunii ca 
neîntemeiată şi nefondată. 

Recursul S.C. A. S.R.L, cuprinde următoarele motive: 
- „În mod greşit instanţa a reţinut că estimarea T.V.A. calculată cu suma de 31.878 lei, 

aferentă culturilor de grâu, floarea soarelui şi orzoaica din anul 2009 şi de grâu şi floarea soarelui 
aferente anilor 2010-2011, a fost calculată în mod corect”, invocându-se prevederile art. 82 din O.G. 
nr. 92/2002 privind Codul de procedură fiscală conform cărora: „reclamanta avea obligaţia de a 
completa declaraţiile fiscale, înscriind corect, complet şi cu bun credinţă, informaţiile prevăzute în 
formular, corespunzător situaţiei fiscale”, deoarece nu se puteau completa declaraţiile în condiţiile 
textului mai susmenţionat, întrucât culturile de grâu, floarea soarelui şi orzoaica din anii 2009, 2010 şi 
2011 au fost calamitate în proporţie de 100%. 

În aceste împrejurări, nu se putea estima de către organul fiscal o bază de impunere, întrucât 
situaţia în care se afla societatea - aceea a calamităţilor de 100% - nu se încadrează în norma invocată 
în întâmpinare şi avută în vedere şi de către instanţă. 

Dată fiind această situaţie, estimarea T.V.A calculată în sumă de 31.878 lei s-a făcut în mod 
nelegal, neavând o bază juridică de calcul. 

Arată recurenta reclamantă că nu poate fi primită motivarea instanţei de fond în sensul că „plata 
în natură a arendei constituie o livrare de bunuri către arendaş, motiv pentru care se impune 
colectarea T.V.A.”, atât timp cât arendarea este scutită de T.V.A. potrivit art. 141 alin. 2 lit. e din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, neputându-se  interpreta în mod diferit că „darea terenului în 
arendă este o prestare de servicii pentru care nu se calculează T.V.A.”, în schimb, arenda în natură 
„este purtătoare de T.V.A.”, textul mai sus-menţionat trebuind a fi interpretat unitar,  în ceea ce priveşte 
raporturile dintre părţi, într-un contract de arendă. 

 Solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate, schimbarea în parte a hotărârii 
instanţei de fond, in sensul admiterii în totalitate a acţiunii formulate. 

 Prin întâmpinare, D.G.F.P. Tulcea a solicitat respingerea recursului formulat de recurenta 
reclamantă S.C. A. S.R.L., faţă de motivele reţinute de către instanţa de fond. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a probatoriului 
administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod 
pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa a fost investită de către recurenta reclamanta SC A. SRL cu contestaţie împotriva 
Deciziei nr. 10/16.02.2012 solicitând anularea acesteia şi implicit anularea  Deciziei de impunere nr. 
453/19.12.2011 şi a RIF nr. F.TL 392 din 19.12.2011, acte emise de către recurenta pârâtă D.G.F.P. 
Tulcea, cu motivaţia sus expusă.  

Prin Sentinţa civilă nr. 669/25.01.2013, Tribunalul Tulcea admite, în parte, acţiunea formulată 
de reclamanta S.C. A. S.R.L. dispunând anularea Deciziei  nr. 10/16.02.2012, a Deciziei de impunere 
nr. 453/19.12.2011 şi a RIF nr. F.TL 392/19.12.2011 emise de D.G.F.P. Tulcea, numai în privinţa 
diferenţei de T.V.A. deductibil în sumă de 3.666 lei, respectiv de 2.362 lei şi accesorii aferente 
achiziţiilor de sămânţă de rapiţă şi combustibil folosit pentru culturile de rapiţă calamitate în 2009 şi 
2011, cu motivaţia sus relevată.  

Împotriva susmenţionatei hotărâri ambele părţi au înţeles a aborda calea de atac, prevăzută de 
lege – recurs -, invocând aspectele redate, astfel că, văzând şi dispoziţiile art. 312 Cod pr civilă, 
Curtea apreciază în sensul respingerii ambelor recursuri ca nefondate, reţinând în esenţă : 

Curtea are în vedere ambele recursuri deduse judecăţii, astfel că: 
În referire la situaţia de fapt constată că, potrivit RIF nr. F.TL 392/19.12.2011, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu dispoziţiile H.G. 44/2004 
privind Normele de aplicare a acestuia, cu Metodologia de Inspecţie Fiscala a TVA, aprobata de 
A.N.A.F. sub nr. 302768/11. 2007, organele de inspecţie fiscală au  verificat,  modul de determinare, 
înregistrare si declarare a T.V.A. la  S.C. A. S.R.L., inspecţia fiscală parţială cuprinzând în verificare 
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perioada 01.01.2009 -30.09.2011, efectuându-se pentru toate documentele puse la dispoziţia organelor 
de inspecţie fiscala, de către reprezentantul legal al agentului economic. 

În raportul întocmit de organele de inspecţie fiscală, reţine instanţa a se fi consemnat faptul că 
S.C. A. S.R.L. a depus la AFP Tulcea decontul de T.V.A. înregistrat sub nr. PDF…/24.10.2011 aferent 
lunii septembrie 2011, prin care s-a solicitat rambursarea soldului sumei negative a TVA in cuantum de 
74.192 lei, sub semnătura persoanei autorizate, prin bifarea casetei corespunzătoare din decont. 

 Totodată, s-a reţinut că, pentru anii 2009, 2010 şi 2011, organul de control a stabilit o diferenţă 
de TVA deductibil de 3.666 lei, compusă din: 1.104 lei, respectiv 2.362  lei şi o diferenţă a TVA 
colectat de 17.062 lei compusă din 20.727 lei, respectiv 22.430 lei, după cum urmează:  

 - pentru anul 2009, TVA deductibil în sumă de 3.666 lei aferent achiziţionării de sămânţa 
rapiţa si combustibil folosit pentru culturile de rapiţa calamitate parţial, pentru care agentul economic 
nu a prezentat documente justificative - Proces verbal de constatare si evaluare a pagubelor calamitate 
încheiat de comisie – încălcându-se  astfel prevederile art. 145. alin.2 lit. a din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu pct. 41 - Titlu. II din 
HG nr. 44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările. (Anexa nr.2)  

- pentru anul 2010, TVA deductibilă în sumă de 87 lei, aferentă achiziţionării combustibil 
folosit pentru culturile de porumb şi plante de nutreţ de pe care,  producţia a fost luată de către 
proprietari, iar plantele au fost păscute de animalele domestice „conform notei explicative din 
17.11.2011," deşi aceste suprafeţe erau declarate de agentul economic la A.P.I.A. 

Reţine Curtea că, în actul de control, organele fiscale au considerat că susmenţionata sumă nu 
este in folosul operaţiunii taxabile, încălcându-se astfel  prevederile art. 145. alin.2 lit. a, din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. (Anexa nr.2), dar şi  suma 
de 1.017 lei,  aferentă achiziţionării de sămânţă rapiţă folosită pentru culturile de rapiţă, ce au fost 
calamitate in totalitate, pentru care agentul economic nu a prezentat documente justificative, 
încălcându-se astfel prevederile art. 145.alin.2 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările si completările ulterioare coroborat cu pct.41 – Titlu. II din HG 44/2004 privind 
Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, invocate fiind şi prevederile art. 21 alin. 4  
lit. c  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare." 
(Anexa nr.2)  

 - pentru anul 2011, TVA-ul deductibil în sumă de 2.362 lei, aferent  achiziţionării 
combustibilului  folosit pentru culturile de rapiţă, ce au fost calamitate in totalitate, pentru care agentul 
economic nu a prezentat  documente justificative, s-a apreciat a fi  încălcate prevederile art. 145. alin. 
2, lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, 
invocându-se prevederile art. 21 alin. 4 lit. c din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare." (Anexa nr.2). 

Astfel după cum rezultă din acelaşi  act de control, reţine Curtea că, invocând nesocotirea 
prevederilor art. 130 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct.8 
alin.1 lit. b si alin 2 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, organele de control au mai reţinut:   

- pentru anul 2009, TVA-ul colectat s-a majorat cu suma de 8.405 lei reprezentând 
contravaloare arendă in natură - grâu, şi cu suma de 382 lei, taxă aferentă facturii nr. 
0136644/26.09.2009 potrivit cu care agentul economic a achiziţionat ulei consum floarea soarelui  de la 
S.C. Z.V. S.R.L. pe care l-a distribuit persoanelor fizice, cu care are contracte de arendă,  aşa cum 
reiese din borderoul prezentat echipei de control, informaţie susţinuta si de agentul economic in nota 
explicativa din 17.11.2011 (Anexa nr.3). 

- pentru anul 2010, TVA-ul colectat s-a majorat cu suma de 6.924 lei reprezentând 
contravaloare arenda in natura - grâu, şi cu suma de 240 lei, taxă aferentă facturii nr. 
1005260/24.09.2010 potrivit cu care agentul economic a achiziţionat ulei consum floarea soarelui  de la 
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SC K.R.SRL, pe care l-a distribuit persoanelor fizice, cu care are contracte de arendă, aşa cum reiese 
din borderoul prezentat echipei de control, informaţie susţinută şi de agentul economic in nota 
explicativă din 17.11.2011 (Anexa nr.3).  

- pentru anul 2011, TVA-ul colectat s-a majorat cu suma de 11.361 lei reprezentând 
contravaloare arenda in natura - grâu, şi cu suma de 1.029 lei, taxă aferentă facturii nr. 
2021409/08.09.2011 potrivit cu care agentul economic a achiziţionat ulei consum floarea soarelui  de la 
SC Z.V. SRL, pe care l-a distribuit persoanelor fizice, cu care are contracte de arendă aşa cum reiese 
din borderoul prezentat echipei de control, informaţie susţinută şi de agentul economic in nota 
explicativă din 17.11.2011 (Anexa nr.3).  

În raport de susmenţionatele constatări, Curtea are în vedere că organele de control au procedat 
la estimarea taxei pe valoare colectată aferentă culturilor de grâu, floarea soarelui si orzoaică din 
anul 2009 şi culturilor de grâu şi floarea soarelui aferente anilor 2010-2011, reţinându-se că: „din 
documentele si informaţiile prezentate reiese că agentul economic nu a evidenţiat corect producţia 
realizată in anii agricoli respectivi, acestea nefiind in totalitate declarate”, fiind invocate prevederile 
art. 67 alin.1 şi alin.2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, coroborat cu art. 65 
alin. 1 lit. a  H.G. nr. 1050/2004 privind Normele de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscală.  

 În aceste condiţii, urmare reţinerilor făcute de organele de control, prin coroborare cu 
dispoziţiile legale invocate, s-a apreciat că :  

- pentru anul 2009, TVA-ul colectat s-a majorat cu suma de 5.366 lei reprezentând producţie 
de grâu nedeclarată, cu suma de 1.991 lei reprezentând producţie de floarea soarelui nedeclarată şi cu 
suma de 918 lei reprezentând producţie de orzoaica nedeclarată;  

- pentru anul 2010, TVA-ul colectat s-a majorat cu suma de 382 lei reprezentând producţie 
de grâu nedeclarata, cu suma de 13.181 lei reprezentând producţie de floarea soarelui nedeclarata, iar  

- pentru anul 2011, TVA-ul colectat s-a majorat cu suma de 10.040 lei reprezentând 
producţie de grâu nedeclarată, precizându-se că au fost încălcate prevederile art. 82 alin.3 din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare. 

În atare situaţie, reţine Curtea că, prin actul de control, s-a statuat împrejurarea că, potrivit 
prevederilor art. l473 alin. 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi  a O.M.F.P. nr. 
1857/2007, situaţia sumei negative a TVA-ului  cu opţiunea de rambursare este de 6.841 lei, în 
contextul în care s-a solicitat rambursarea sumei de 74.192 lei, fapt ce nu se justifică, organul de 
inspecţie fiscală reţinând că nejustificată  este rambursarea  sumei  de 67.351 lei.  

Acestea sunt condiţiile în care reţine Curtea  a fi  fost emisă de către organul de control 
DECIZIA DE IMPUNERE nr. F-TL 453/19.12.2011, prin care s-a stabilit că, din TVA-ul în sumă de 
74.192 lei solicitat a fi rambursată, a fost respinsă la rambursare, suma de 67.351 lei, a fost 
respinsă la rambursare, în condiţiile în care  TVA-ul  aprobat  la rambursare a fost în sumă de 
6.841 lei. 

Faţă de concluziile inspecţiei fiscale, SC A. SRL în termenul prevăzut de art. 207 pct. 1 din 
O.G. nr. 92/2003 R,  a înţeles a contesta  măsurile fiscale luate, pe care le-a apreciat ca fiind nelegale, 
astfel că, prin DECIZIA  nr. 10/16.02.2012 a A.N.A.F.- D.G.F.P. Tulcea, organul de soluţionare a 
contestaţiilor a respins, ca nefondată, CONTESTAŢIA pentru suma totală de 67.806 lei reprezentând 
T.V.A. respinsă la rambursare, respectiv 67.351 lei  T.V.A. şi 455 lei accesorii. 

În contextul dat, reţine Curtea că agentul economic formulează contestaţia dedusă judecăţii, 
pentru ca, pe parcursul dezbaterilor să se fi dispus asupra efectuării unui raport de expertiză 
contabilă, efectuat de expert B.C., însuşit de instanţa de fond  şi care concluzionează că: 

- S.C. A.  S.R.L. a respectat prevederile legale privind calculul T.V.A. deductibil în 
perioada 2009-2011, organul fiscal respingând în mod nejustificat T.V.A. nedeductibil în 
sumă de 6.028 lei; 
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- procesele verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole nr. 
5464/17.07.2009 şi nr. 2731/28.04.2011 probează calamitarea în proporţie  de 100% a 
culturilor de rapiţă de pe 100 ha, respectiv de pe 60 ha. 

- Legea nr. 381/2002 reglementează condiţiile  pentru acordarea despăgubirilor în caz de 
calamitate; 

- în mod corect organul fiscal a constatat  o diferenţa T.V.A. deductibilă în sumă de  
1.104 lei, întrucât reclamanta nu a prezentat  documente pertinente pentru justificarea 
includerii acestei sume ca deductibilă; 

- producţia fiind calamitată, aceasta nu poate fi asimilată lipsurilor în gestiune; 
- organul de control a calculat în mod nejustificat T.V.A. colectat pentru     perioada 

2009-2011 în sumă de 28.341 lei aferentă produselor date arendatorilor;   
- relaţia  dintre arendator şi  arendaş , în opinia expertului,  este o asociere în 

participaţiune, arenda reprezentând cota parte de profit cuvenită arendatorului, care 
reprezintă o decontare internă nepurtătoare de T.V.A, de altfel, potrivit art. 141 alin. 2 din 
Legea nr.  571/2003 stipulează că arendarea este scutită de T.V.A. 

- Prin  susmenţionatul raport de expertiză contabilă, mai reţine Curtea a se fi concluzionat că 
T.V.A. de rambursat de către D.G.F.P. către S.C. A. S.R.L. corect calculat este în 
sumă de 41.210 lei .  

În raport cu toate considerentele arătate, revenind la susţinerile recurentelor, privind : 
-  „greşit instanţa de  fond a admis în parte acţiunea dispunând anularea actelor de control”   

şi  
-„ greşit instanţa a reţinut că estimarea T.V.A. calculată cu suma de 31.878 lei, aferentă 

culturilor de grâu, floarea soarelui şi orzoaica din anul 2009 şi de grâu şi floarea soarelui aferente 
anilor 2010-2011, a fost calculată în mod corect”, făcută prin motivele de recurs, prin coroborare cu 
probatoriul administrat, în considerarea dispoziţiilor art. 1169 Cod civil , reţine Curtea că: 

-  în mod legal şi temeinic instanţa de fond a apreciat că, în speţă, sunt aplicabile dispoziţiile  
art. 145 alin 2 lit a din Lg nr. 571/2003 cu referire la art 21 alin 4 lit c .din aceeaşi lege, prin 
coroborare cu  pct. 41 Titlu II din HG Nr. 44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr. 
571/2003, cu referire la pct 42 din norme, în privinţa neacceptării la deducere a sumei totale de 
7.132 lei constituită din sumele de 3.666 lei +87 lei +1017 lei +2362 lei, reprezentând T.V.A. aferentă 
achiziţiilor  pentru sămânţa  de rapiţă, combustibil folosit pentru culturile de rapiţă, calamitate total sau 
parţial, cât şi  combustibil folosit pentru aratul şi semănatul suprafeţelor de porumb şi  plante de nutreţ, 
de pe care  nu s-au obţinut producţii.  

Astfel, în privinţa sumei de 1.104 lei constituită din suma de  87 lei şi suma de 1017 lei, în mod 
legal şi temeinic instanţa de fond a  reţinut  concluziile expertului, care a arătat că: „în mod corect, 
organul fiscal a constatat această diferenţă  de T.V.A. nedeductibilă, întrucât reclamanta nu a 
prezentat documente pertinente pentru justificarea includerii acestei sume ca deductibilă”.  

În acelaşi sens, în privinţa T.V.A- ului în sumă  de 3666 lei  şi a celui în sumă de  2362 lei, în 
mod legal şi temeinic instanţa de fond a observat că,  potrivit art. 145. alin 2 lit. a  din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, 

„Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt 
destinate utilizării în folosul  unor operaţiuni taxabile”. 

Susmenţionatul text de lege apreciază Curtea a se corobora pe deplin cu dispoziţiile cuprinse în 
art. 21 alin. 4 lit. c din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, în care se precizează a  nu fi  deductibile: ,,cheltuielile privind bunurile de natura 
stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile,  pentru 
care  nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă 
aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VI. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi 
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stocurile şi mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor 
cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin norme”. 

Totodată, reţine Curtea că în conţinutul pct. 41 Titlu II din HG Nr. 44/2004 privind Normele 
de Aplicare a Legii nr. 571/2003, legiuitorul a prevăzut că: ,,Cheltuielile cu bunurile,  natura 
stocurilor sau a activelor corporale, constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile, 
inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, după caz, pentru care s-au încheiat contracte de 
asigurare, nu intră sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. 4 lit. c”. 

În acelaşi sens, reţine Curtea că sunt aplicabile si dispoziţiile cuprinse în conţinutul pct. 42 din 
Norme în care s-a stipulat că: ,,În sensul prevederilor art. 21 alin. 4 lit. c din Codul fiscal, cheltuielile 
privind stocurile şi mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a 
altor cauze de forţă majoră sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, în 
măsura în care acestea se găsesc situate în zone declarate, potrivit prevederilor legale speciale pentru 
fiecare domeniu, afectate de calamităţi naturale sau de alte cauze de forţă majoră. Totodată, sunt 
considerate deductibile şi cheltuielile privind stocurile şi mijloacele fixe amortizabile distruse de 
epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, 
conjuncturi externe şi în caz de război. Fenomenele sociale sau economice, conjuncturile externe şi în 
caz de război sunt cele prevăzute de Legea privind rezervele de stat nr. 82/1992, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare”.  

În atare situaţie, reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond pornind de la 
interpretarea textelor de lege a desprins concluzia existenţei a două situaţii de acceptare a 
caracterului deductibil al cheltuielilor şi al taxei aferente, respectiv:      

- în cazul bunurilor constatate lipsă din gestiune, dacă pentru acestea au fost încheiate contracte 
de asigurare, este situaţia rezultată din interpretarea „per a contrario” a prevederilor art. 21 alin. 4 lit. 
c Teza I precum şi  din cuprinsul  pct. 41 din Norme. 

- în situaţia  calamităţilor, în măsura în care acestea se găsesc în ,,zone declarate, potrivit 
[….]``, fapt rezultat din Teza a doua a art. 21 alin. 4 lit. c care reglementează excepţia, pentru teza I, 
dar mai ales din cuprinsul pct. 42 din Norme, care explicitează condiţiile  care fac admisibilă 
deducerea. 

În acest sens, reţine Curtea că prin cele două înştiinţări din datele de 17.07.2009 respectiv 
28.04.2011, producătorul agricol S.C. A. S.R.L. a informat asupra ploii torenţiale, produsă  la data de 
30.06.2009 şi a unui îngheţ, ce a avut loc la data de 21/22.04.2011, fenomene care au distrus în 
proporţie de 100% culturile de rapiţă, încheindu-se : 

- procesul verbal de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole nr. 5464  din 
17.07.2009 şi 

- procesul verbal de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole nr. 2731 din 
28.04.2011,  

prin care s-a constatat afectarea culturilor de rapiţă în proporţie de 100%, constatări făcute de 
către reprezentanţii Primăriei locale şi ai Direcţiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală, probă ce se 
coroborează pe deplin cu Buletinele Meteorologice emise de Centrul Meteorologic Regional Dobrogea 
şi care se regăsesc la dosarul cauzei. 

În mod legal şi temeinic, instanţa de fond a constat că S.C. A. S.R.L. este deţinătoarea Poliţei 
de Asigurare seria AGR nr. 0018960/06.12.2008 emisă de A.R.D.A.F., precum şi a Poliţei de 
asigurare 5498696/15.12.2010 emisă de SC A.T. Asigurări potrivit cu care culturile de rapiţă distruse 
erau asigurate pentru riscurile care s-au şi produs, fapt urmare căruia, producătorul agricol reclamant se 
află în situaţia unor lipsuri din gestiune asigurate, caz în care trebuie să beneficieze de deducerea 
cheltuielilor  şi  a TVA –ului aferent. 

Este adevărat că, din punct de vedere al TVA, „lipsa din gestiune” este asimilată livrărilor de 
bunuri cuprinsă în sfera de aplicare a taxei, însă art. 128 pct. 8 din Codul fiscal prevede în mod 
excepţional că: „nu constituie livrare de bunuri, bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi 
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naturale sau a unor cauze de forţă majoră, precum şi bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, 
astfel cum sunt prevăzute prin norme”.  

Atât timp cât Legea nr. 318/2002 reglementează condiţiile de acordare a despăgubirilor in caz 
de calamităţi naturale in agricultura şi nu modul de constatare a lipsurilor din gestiune, cauzate de 
calamităţi  naturale sau forţă  majoră, în mod legal şi temeinic, apreciază Curtea, instanţa de fond a 
observat că normele invocate nu prevăd o procedură specială de constatare a daunelor, acestea 
fiind dovedite prin mijloacele de probă obişnuite.  

Drept urmare, operaţiunea  de scoatere din gestiune a unor atare mărfuri nu este asimilată unei 
livrări de bunuri efectuată cu plata, pentru care societatea ar avea obligaţia  să colecteze T.V.A., caz în 
care nu se poate purcede nici la stabilirea bazei impozabile prin estimare. 

Pentru toate considerentele sus expuse, văzând şi dispoziţiile art. 312 Cod pr. civilă, Curtea 
apreciază în sensul respingerii motivelor de recurs, ce privesc sus relevatele probleme de drept, 
ce se regăsesc în fiecare dintre recursurile deduse judecăţii şi care, au fost în mod legal şi temeinic 
rezolvate de către instanţa de fond.  

Cu privire la estimarea TVA colectată aferentă culturilor de grâu, floarea soarelui şi orzoaică, 
din anul 2019 şi  a culturilor de grâu şi floarea soarelui aferente anilor 2010-2011, cu consecinţa 
stabilirii unei TVA colectat suplimentar în sumă de 31.878 lei compus din suma de 5.366 lei, suma 
de 1.991 lei, suma de 918 lei, suma de 382 lei, suma de 13.181 lei şi suma de 10.040 lei, reţine 
Curtea că, în mod legal şi temeinic, s-a apreciat a fi aplicabile  în speţă dispoziţiile cuprinse în :  

- art. 67 din O.G. nr. 92/24 12 2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, publicat 
în M.O  nr. 51 /31 07 2007, cu denumirea marginală ,,Estimarea bazei de impunere”, ce prevede în 
alin. 1 cu referire la alin. 2 că :  

„Dacă organul fiscal nu poate determina mărimea bazei de impunere, acesta trebuie să o 
estimeze. În acest caz trebuie avute în vedere toate datele şi documentele care au relevanţă pentru 
estimare. Estimarea constă în identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de 
fapt fiscale” 

„În situaţiile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndreptăţite să estimeze baza de 
impunere, acestea vor avea în vedere preţul de piaţă al tranzacţiei sau bunului impozabil, astfel cum 
este definit de Codul fiscal”.  

- art. 65.1 din Hotărârea nr. 1050/01 07 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală  publicată în M.O. 651 /20 07 2004, 
potrivit cărora ,,Estimarea bazelor de impunere va avea loc în situaţii cum sunt: a) contribuabilul nu 
depune declaraţii fiscale sau cele prezentate nu permit stabilirea corectă a bazei de impunere; art. 
65.2. din aceleaşi norme, ,,Organul fiscal va identifica acele elemente care sunt cele mai apropiate 
situaţiei de fapt fiscale, luând în considerare preţul de piaţă al tranzacţiei sau al bunului impozabil, 
precum şi informaţii şi documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului care sunt relevante 
pentru impunere, iar, în lipsa acestora, organul fiscal va avea în vedere datele şi informaţiile deţinute 
de acesta despre contribuabilii cu activităţi similare”. 

Faţă de conţinutul textelor de lege suscitate, reţinerile organului fiscal precum că: 
„balanţele de verificare, jurnalele de vânzări, rapoartele de producţie, situaţiile A.P.I.A., borderourile 
de arendă au evidenţiat că,  producătorul agricol nu a  înregistrat corect  producţiile  realizate la 
culturile de grâu, floarea soarelui şi orzoaică pe anii 2009, 2010 şi 2011, acestea nefiind în totalitate 
declarate”, precum şi faţă de faptul că   stabilirea bazei de impunere s-a realizat luându-se în 
calcul producţia medie obţinută la hectar conform notei explicative date de către contribuabil, 
precum şi  suprafaţa culturilor declarate şi înregistrate la APIA – Centrul  Judeţean  Tulcea,  
Curtea reţine că organele de inspecţie fiscală au stabilit în mod corect T.V.A. colectat în valoare de 
31.878 lei, contribuabilul, nerespectând obligaţia ce-i revenea potrivit art. 82 din O.G nr.92/2002 
privind  Codul de procedură fiscală, conform căruia trebuia să: ,,completeze declaraţiile fiscale 
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înscriind corect, complet şi cu bună credinţă  informaţiile prevăzute în formular, corespunzător  
situaţiei  sale fiscale” 

Cu privire la majorarea TVA colectat cu suma de 28.341 lei compusă din: suma 8.405 lei, 
suma de 382 lei, suma de 6.924  lei, suma de 240  lei  suma de 11.361 lei şi suma de 1.029 lei, 
aferentă arendei plătită în produse, în mod legal şi temeinic apreciază Curtea că s-a reţinut de către 
instanţa de fond că, potrivit art.. 130 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu denumirea 
marginală ,,Schimbul de bunuri sau servicii``, ca operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei, 
,,În cazul unei operaţiuni care implică o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii în schimbul unei 
livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii, fiecare persoană impozabilă se consideră că a efectuat o 
livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii cu plată.” 

Că aprecierea a fost corectă, reţine Curtea a rezulta din conţinutul dispoziţiei cuprinse în pct.8 
alin.(l) lit. b) si alin (2) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în care legiuitorul a stipulat: ,,(1) Operaţiunile prevăzute 
la art. 130 din Codul fiscal, includ orice livrări de bunuri/prestări de servicii a căror plată se 
realizează printr-o altă livrare/prestare, precum: […..] b) plata prin produse agricole, care constituie 
livrare de bunuri, a arendei, care constituie o prestare de servicii. (2) Fiecare operaţiune din cadrul 
schimbului este tratată separat aplicându-se prevederile prezentului titlu în funcţie de calitatea 
persoanei care realizează operaţiunea, cotele şi regulile aplicabile fiecărei operaţiuni în parte”. 

La rândul său, art. 141 alin. 2 lit. e din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu denumirea 
marginală „ Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării”, prevede că: „sunt scutite de T.V.A 
,,e) arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, cu următoarele excepţii: 
[…..]”, astfel că, în mod corect instanţa de fond a avut în vedere că arendarea constituie o prestare 
de servicii concretizată în închirierea unui teren cu destinaţie agricolă, al cărui proprietar poate 
fi o persoană fizică sau juridică, operaţiune care este astfel scutită de TVA, taxabilă doar opţional, 
pe când plata în natură a arendei constituie o livrare de bunuri către arendaş, motiv pentru care 
impune colectarea T.V.A.  

Ca atare, legal instanţa de fond a arătat că arendarea şi livrarea sunt două operaţiuni 
distincte, cu regim juridic de taxare diferit, aşa cum se prevede şi în cuprinsul alin. 2 a pct. 8 din 
Norme, în funcţie de calitatea persoanei care face operaţiunea. 

În raport de susmenţionatele reţineri, apreciază Curtea că nu putea fi primită susţinerea 
recurentelor privind faptul că „arendarea are natura unui contract de asociere în participaţiune”, atât 
timp cât, aşa după cum legal a reţinut şi instanţa de fond, contractul de asociere în participaţie, 
reglementat prin art. 251- art. 256 din Codul comercial, art. 1949 din Noul cod civil, respectiv art. 
28 şi art. 86 din Codul Fiscal, este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor 
persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde, 
pe când arendarea, reglementată prin Legea nr. 16 din 05.04.1994, respectiv de art. 1836-  art. 1850 
din  Noul cod civil, este o specie a contractului de locaţiune. 

Drept urmare, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a reţinut stabilirea în mod corect, de 
către organele fiscale a unei TVA colectat suplimentar în valoare de 31.878 lei, fapt pentru care, 
cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotărârii recurate, văzând şi dispoziţiile art. 312 
Cod pr. civilă, Curtea respinge ambele recursuri, ca nefondate, sub toate aspectele. 
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29. Anulare act administrativ. Contestaţie având ca obiect diferenţele de drepturi 
vamale stabilite prin decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare 
stabilite de controlul vamal. 
 

Art. 42 alin 1 cu referire la art. 100 din Legea 96/2006  
privind Codul vamal al României 

Art. 28 din Protocolul din 27.12.2001 ratificat prin OUG nr. 192/2001 
 

Organele vamale din cadrul DRAOV Constanţa aveau abilitatea a efectua un control vamal ulterior, 
putând proceda la reverificarea situaţiei de fapt, prin prisma documentelor justificative prezentate de agentul 
economic, la solicitarea organului de soluţionare, cu privire la respectarea regimului de perfecţionare activă  
a operaţiunilor derulate de SC N.M. SRL în perioada 2005-2007, în raport cu dispoziţiile art. 42 alin 1 cu 
referire la art. 100 din Legea 96/2006 privind Codul vamal al României.  

Materiile prime neoriginare folosite la fabricarea produselor compensatoare exportate cu dovadă de 
origine nu puteau şi nu pot beneficia de exceptarea de la plata taxelor vamale in România, astfel că 
înlăuntrul termenului de cinci ani calendaristici, prevăzuţi de art.42 din Legea 86/2006 privind Codul vamal 
al României, în mod legal şi temeinic, organul de control a procedat la luarea măsurii calculării datoriei 
vamale aferentă materiilor neoriginare înglobate in produsele compensatoare, pentru care s-a eliberat 
Certificatul de origine EUR 1 seria J nr. 136760/19.01.2006. 

Este adevărat că, de principiu, neplata la scadenţă a debitului atrage plata de penalităţi/accesoriu, 
însă în cauză, ne aflăm în faţa unei „situaţii atipice”, atât timp cât determinarea ulterioară a unui debit 
majorat cu mult faţă de cel iniţial, reprezintă o măsură cu caracter sancţionator pentru recurenta 
contestatoare ca şi subiect de drept fiscal, apărând ca o măsură excesiv de formalistă şi de natură a rupe 
justul echilibru existent între interesul public ocrotit şi drepturile subiective ale contestatoarei, echilibru ce 
caracterizează raportul de drept fiscal şi pe care, este chemat să-l gestioneze, judecătorul contenciosului 
fiscal.  

 
Decizia civilă nr. 996/CA/30.05.2013 

                           Dosar nr. 16186/118/2011 
 

Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr. 16186/118/29.12.2011, 
reclamanta S.C. N.M. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta DGFP Constanţa a solicitat instanţei ca prin 
hotărâre judecătorească să se dispună anularea Deciziei nr. 188/28.06.2011, restituirea sumei de 
14.260 lei achitată către intimata DGFP Constanţa şi a dobânzii fiscale aferente acestei sume, de 
la data scadenţei şi până la data restituirii, cu cheltuieli de judecată.   
 Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că, prin decizia menţionată s-au stabilit 
în sarcina sa, obligaţia de plată a sumei de 14.260 lei compusă din 4.878 lei taxe vamale, 9.051 lei 
accesorii aferente, 116 lei comision vamal şi 215 lei accesorii aferente, în condiţiile în care controlul 
desfăşurat la sediul reclamantei este nelegal, fiind dispus in condiţiile în care nu erau îndeplinite cele 
referitoare la dreptul organului vamal de a dispune şi a lua măsuri de regularizare, ulterioare numai în 
măsura în care se constată existenţa unor elemente noi, care nu a fost cunoscute la momentul întocmirii 
formalităţilor vamale, sau dacă au fost furnizate informaţii inexacte sau incomplete, la momentul 
efectuării formalităţilor vamale. 
          Arată astfel reclamanta că, la momentul efectuării formalităţilor vamale, toată procedura legală a 
fost urmată de comisionarul în vamă S.C. I.C. S.R.L., S.C. N.M. S.R.L. punând la dispoziţia organelor 
vamale toate documentele impuse de legislaţia în vigoare. 
          Mai susţine reclamanta că dreptul organelor vamale de a efectua controlul era prescris conform 
art. 100 alin.1 din Legea nr. 86/2006 si art. 28 coroborat cu art. 31 şi 32 din protocolul nr. 
4/27.12.2001, astfel că, este nelegală decizia de stabilire a obligaţiilor de plată suplimentare întrucât 
valoarea mărfurilor necomunitare (importate temporar pentru realizarea sacourilor) raportată la 
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valoarea totală a mărfurilor exportate, este de 9,85%, situaţie în care, potrivit art. 1, art. 2 şi art. 3 din 
Protocolul nr.4, mărfurile exportate au statut comunitar, nefiind purtătoare de drepturi de import. 
          La data efectuării formalităţilor vamale, Biroul Vamal M. a verificat toate documentele solicitate 
si puse la dispoziţie de societatea reclamantă, acordând „liberul de vamă”, fără obiecţiuni ori solicitări 
suplimentare, fapt care atestă că, în acel moment, toată procedura a fost corect efectuată, societatea 
prezentând toată documentaţia necesară.  

Se mai arată că toate taxele aferente mărfurilor pentru care organul fiscal a stabilit existenţa 
datoriei fiscale contestate, au fost achitate de furnizorul materiilor neoriginare, în Germania iar organul 
fiscal nu a ţinut cont de dispoziţiile art. 6 din Protocolul nr. 4 în ansamblul său si nici de prevederile 
anexei II ale acestui protocol. 

 Susţine reclamanta totodată că datoria vamală aferentă DVOT nr. I34143/12.11.2005 a fost 
lichidată cu declaraţia vamală de export nr. 112/19.01.2006; prin urmare, debitul principal şi accesoriu 
au fost stabilite în mod nelegal în sarcina societăţii reclamante, fiind nedatorate. 

Prin întâmpinare, pârâta D.G.F.P. Constanţa a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, 
arătând că, în ceea ce priveşte controlul vamal ulterior, acesta este efectuat de autoritatea vamală după 
acordarea „liberului de vamă” în baza art. 100 din Legea nr.86/2006, ale cărui prevederi nu limitează 
desfăşurarea acestuia, doar în situaţia existenţei unor elemente noi, care nu au fost cunoscute la 
momentul întocmirii formalităţilor vamale, sau dacă au fost furnizate informaţii inexacte sau 
incomplete, la momentul respectiv. 

Cu privire la prescripţia dreptului organelor vamale de a efectua controlul, se susţine că art. 28 
din Protocolul din 27.12.2001 ratificat prin OUG nr. 192/2001 reglementează ,,păstrarea dovezii 
originii şi a documentelor probatorii la cel puţin 3 ani”, iar art. 32 din acelaşi protocol reglementează 
verificarea dovezilor de origine fără a cuprinde o limitare în timp a dreptului de verificare, prevederile 
celor două articole neconducând la limitarea expresă la termenul de 3 ani a dreptului de a verifica 
dovezile de origine. 

Prevederile art. 6 completate cu anexa 2 din Protocolul din 27.12.2001 stabilesc condiţiile 
cerute pentru toate produsele pentru a fi considerate ca suficient prelucrate sau transformate, respectiv 
prelucrările sau transformările cerute a fi efectuate pe materiale neoriginare, pentru ca produsele 
fabricate să poată obţine statutul de produs originar, fără a reglementa datoria vamală aferentă 
mărfurilor neoriginare, aplicabile în acest sens, fiind prevederile art. 15 din Protocol.  

Arată pârâta că statutul de produs originar din Comunitate este dat de documentele prevăzute la 
art. 16 din Protocolul din 27.12.2001, respectiv certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR1 sau a 
declaraţiei date de exportator pe o factură, pe o notă de livrare sau pe orice alt document comercial care 
descrie produsele în cauză, suficient de detaliat pentru a permite identificarea lor. 

Cu ocazia exportului, societatea a solicitat şi a obţinut dovada de origine, respectiv Certificatul 
de origine EUR 1 seria J nr. 136760/19.01.2006 pentru 1308 sacouri bărbaţi, exportate cu DVE nr. 
112/19.01.2006. pentru dobândirea caracterului originar din România al produselor compensatoare, 
conform art. 2 alin.2 lit. b din Protocol, materiale încorporate ce nu au fost obţinute în întregime în 
România care  trebuiau să fi suferit prelucrări sau transformări suficiente în sensul art. 6 din Protocol. 

Regimul vamal aplicat materialelor neoriginare folosite la fabricarea produselor originare din 
comunitate sau din România, este reglementat de prevederile art. 15 alin.1 lit. a din Protocolul din 
27.12.2001, interzicerea drawback sau exceptarea de la plata taxelor vamale fiind reglementată de art. 
15 alin.2 din acelaşi protocol, rezultând astfel că, la eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor 
EUR 1, pentru mărfurile de origine română, cu destinaţia de export în Germania, în obţinerea cărora s-
au utilizat mărfuri neoriginare importate în regim vamal suspensiv, taxele vamale şi comisionul vamal  
suspendate la plată şi scutite de obligaţia garantării, cu ocazia importului, trebuie plătite.  

Întrucât societatea nu a prezentat organelor de control vamal şi nici organelor de soluţionare a 
contestaţiei dovada de origine din Comunitate, pentru materialele provenite din China şi Taiwan, 
importate temporar din Germania, prin prisma prevederilor legale prezentate mai sus, susţine pârâta că, 
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organele de control vamal în mod legal au calculat datoria vamală (taxe vamale şi comision vamal) 
pentru aceste materiale, în sumă totală de 4.994 lei. 

Prin cererea modificatoare formulată la data de 22.03.2012, reclamanta SC N.M. SRL a 
solicitat completarea cadrului procesual pasiv prin introducerea în cauză, în calitate de pârâtă a 
ANAF-ANV-DRAOV CONSTANŢA, solicitând şi anularea deciziei pentru regularizarea situaţiei 
privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 70/19.04.2011, precum şi a 
procesului-verbal de control nr. 12362/1354/19.04.2011. 

Pârâta ANAF-ANV-DRAOV CONSTANŢA nu a formulat întâmpinare, însă a depus la dosar 
documentaţie aferentă certificatului EUR1 J136760/19.01.2006. 

 Prin Sentinţa civilă nr.4977/20.12.2012, Tribunalul Constanţa respinge acţiunea formulată de 
reclamanta S.C. N.M. S.R.L. în contradictoriu cu pârâtele DGFP CONSTANŢA şi ANAF-ANV-
DRAOV CONSTANŢA, ca neîntemeiată, reţinând în esenţă, următoarele:     

Pe fondul cauzei, se arată  în esenţă că, la data de 19.04.2011, a fost întocmit procesul-verbal 
de control nr. 12362/1354, ca urmare a desfăşurării la S.C. N.M. S.R.L. a unui control vamal ulterior, 
în intervalul 08.03.2011 - 24.03.2011, constând în reverificarea situaţiei de fapt prin prisma 
documentelor justificative prezentate de agentul economic la solicitarea organului fiscal. 

 Cu acest prilej, arată instanţa de fond a se fi constatat că mărfurile aferente DVOT nr. I 
38057/28.12.2006 şi DVOT nr. I 36957/19.12.2006 îndeplineau condiţiile pentru a fi puse în liberă 
circulaţie în România după data aderării, fără plata taxelor vamale aferente.  

Cu DVE (EU3) înregistrat la Biroul Vamal M. nr. 112/19.01.2006 au fost exportate către 
partenerul extern M.G. Germania 1308 bucăţi sacouri bărbaţi reprezentând produse compensatoare 
rezultate în urma procesului de producţie, desfăşurat în regim de perfecţionare activă, prin acest export 
lichidându-se total DVOT înregistrată la Biroul Vamal Constanţa Port Vechi sub nr. 34143/12.11.2005.  
            Conform certificatului EUR1 seria J nr. 136760/19.01.2006 produselor exportate le-a fost 
acordată origine românească, Biroul Vamal M. vizând acest certificat, în baza „Descrierii fluxului 
tehnologic de obţinere a produsului sacouri bărbaţi” depus de societate si a „Declaraţiei furnizorului 
cu privire la produsele cu caracter originar preferenţial, exportate în forma în care se regăsesc” 
semnată şi ştampilată de administratorul SC N.M. SRL, prin care acesta declara pe proprie răspundere 
că „mărfurile enumerate în factura externă de livrare nr. 03060118-0049/18.01.2006 sunt originare 
din România şi satisfac regulile de origine prevăzute de schimburile preferenţiale cu Germania”.  

Se arată că, potrivit normei de consum pentru DVE nr. 112/19.01.2006, pentru fabricarea celor 
1308 bucăţi sacouri bărbaţi exportate cu declaraţia vamală de import în cauză şi pentru care s-a acordat 
origine preferenţială în baza Certificatului EUR 1 menţionat mai sus, au fost înglobate, printre alte 
materiale, ţesătură poliester, origine China şi Taiwan plasate în regim de perfecţionare activă, cu 
suspendarea drepturilor de import în baza DVOT nr. 34143/12.11.2005.  
            De asemenea, potrivit Normei de consum pentru DVE nr. 112/19.01.2006, la realizarea 
produselor exportate (1308 bucăţi sacouri) au fost utilizate, în afara materiilor prime originare, şi 
cantităţi de materii prime care nu erau acoperite de dovezi de origine, menţionându-se în procesul-
verbal de control că, materiile prime neoriginare folosite la fabricarea produselor compensatoare 
exportate cu dovadă de origine (cu origine România) nu puteau beneficia de exceptare de la plata 
taxelor vamale în România.  
           La data de 19.04.2011 a fost emisă Decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 70/1355, prin care, s-a stabilit în sarcina reclamantei S.C. 
N.M. S.R.L. obligaţia de plată a taxelor vamale în sumă de 4.878 lei, comision vamal de 116 lei şi 
majorări de întârziere în cuantum de 9.266 lei, împotriva acestui act administrativ fiscal, reclamanta 
formulând contestaţie administrativă, care a fost respinsă prin Decizia nr. 188/28.06.2011, ca 
neîntemeiată legal. 
           Reclamanta susţine nelegalitatea acestei decizii cât şi a deciziei pentru regularizarea situaţiei 
privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal. 
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           În ceea ce priveşte nerespectarea dispoziţiilor art. 100 alin.3 C.vamal cu privire la condiţiile în 
care se poate desfăşura controlul vamal ulterior, invocată de reclamantă, instanţa reţine următoarele: 
          În baza contractului de lohn încheiat cu M.G. & Co din Germania, S.C. N.M. S.R.L. a solicitat 
DRAOV Constanţa eliberarea autorizaţiei de regim vamal economic/tratament tarifar favorabil pentru o 
destinaţie finală, regim vamal perfecţionare activă - sistemul cu suspendare, ce a fost aprobat prin 
autorizaţia de perfecţionare activă nr. 5693/35/15.03.2005. 
         Societatea reclamantă a realizat, în vederea perfectării contractului menţionat, o operaţiune de 
import temporar, de materii prime şi materiale, prin DVOT nr. I 34143/12.11.2005, prezentând 
organelor vamale următoarele documente: facturile pro-forme nr. 330010 şi 330012, certificatele de 
circulaţie a mărfurilor EUR 1 seria D 005607 şi D 005608 care atestă caracterul comunitar pentru 
cantitatea de 3.176 kg marfă, autorizaţia de perfecţionare activă nr. 5693/35/15.03.2005 şi aprobarea de 
scutire de la obligaţia  garantării datoriei vamale nr. 12808/14.07.2005. 
          Ca urmare a procesării materiei prime furnizate de partenerul extern au rezultat 1.308 bucăţi 
sacouri bărbăteşti, care au fost returnate partenerului străin, conform DVE nr. 112/19.01.2006, având 
ca obiect exportul produselor compensatoare menţionate. 
          Întrucât în urma verificării documentelor „Descrierea fluxului tehnologic de obţinere a 
produsului sacouri bărbaţi” depus de S.C. N.M. S.R.L. şi „Declaraţia furnizorului cu privire la 
produsele cu caracter originar preferenţial, exportate în forma în care se regăsesc” semnată şi 
ştampilată de administratorul acesteia, a rezultat că „mărfurile enumerate în factura externă de livrare 
nr. 03060118-0049/18.01.2006 sunt originare din România şi satisfac regulile de origine prevăzute de 
schimburile preferenţiale cu Germania”, Biroul Vamal M. a eliberat certificatul de circulaţie a 
mărfurilor EUR 1 seria J nr. 136760 prin care, se atestă caracterul originar preferenţial românesc, 
sacourilor rezultate în urma procesării materialelor importate temporar. 
          După analiza documentaţiei menţionate, a fost acordat liberul de  vamă. 

Potrivit dispoziţiilor art.100 alin.1-alin.3 Cod Vamal al României, reţine instanţa de fond că 
legiuitorul a statuat : 

”(1) Autoritatea vamală are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, într-o 
perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, să modifice declaraţia vamală.  
    (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea vamală verifică orice documente, 
registre şi evidenţe referitoare la mărfurile vămuite sau la operaţiunile comerciale ulterioare în 
legătură cu aceste mărfuri. Controlul se poate face la sediul declarantului, al oricărei alte persoane 
interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional în operaţiunile menţionate sau al oricărei 
alte persoane care se află în posesia acestor acte ori deţine informaţii în legătură cu acestea. De 
asemenea, poate fi făcut şi controlul fizic al mărfurilor, dacă acestea mai există.  
    (3) Când după reverificarea declaraţiei sau după controlul ulterior rezultă că dispoziţiile care 
reglementează regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informaţii inexacte sau 
incomplete, autoritatea vamală ia măsuri pentru regularizarea situaţiei, ţinând seama de noile 
elemente de care dispune.” 
          În cauză, controlul vamal ulterior a fost dispus ca urmare a elementelor noi furnizate prin Nota 
de consum nr. 112/19.01.2006, conform căreia la realizarea celor 1308 bucăţi sacouri bărbăteşti au fost 
utilizate în afara materiilor prime originare, şi cantităţi de materii prime care nu erau acoperite de 
dovezi de origine.  
          Astfel, reţine instanţa că, deşi prin DVE nr. 112/19.01.2006, s-a menţionat ca ţară de origine 
România, o parte din materialele folosite proveneau din ţări necomunitare: China, Taiwan, aspect ce 
rezultă din nota de consum menţionată. 
          Din analiza înscrisurilor depuse la dosar constată instanţa de fond că acest control vamal ulterior 
a fost generat de apariţia unor elemente noi, controlul fiind aşadar justificat şi realizat, prin urmare, în 
conformitate cu prevederile legale precizate. 
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          În ceea ce priveşte susţinerea reclamantei în sensul că dreptul organelor vamale de a efectua 
controlul ar fi fost prescris, conform art. 100 alin.1 din legea nr. 86/2006 si art. 28 coroborat cu art. 31 
şi 32 din Protocolul nr. 4/27.12.2001, instanţa apreciază susţinerea ca neîntemeiată, reţinând:  

Potrivit dispoziţiilor art. 42 din Codul vamal al Romaniei  
„Alin.1 - Persoanele implicate păstrează documentele menţionate la art. 41 alin. 1), pentru a 

fi supuse controlului vamal, timp de 5 ani calendaristici, indiferent de suportul folosit. Acest termen 
se calculează astfel: 

a) în cazul mărfurilor puse în liberă circulaţie în alte împrejurări decât cele prevăzute la lit. 
b) sau al mărfurilor declarate pentru export, de la sfârşitul anului în care sunt acceptate 
declaraţiile de punere în liberă circulaţie sau cele de export; 

b) în cazul mărfurilor puse în liberă circulaţie cu drepturi de import reduse sau zero în 
funcţie de destinaţia lor finală, de la sfârşitul anului în care ele încetează a mai fi supuse 
supravegherii vamale; 

c) în cazul mărfurilor plasate sub un alt regim vamal, de la sfârşitul anului în care regimul 
vamal a fost încheiat; 

d) în cazul mărfurilor plasate într-o zonă liberă sau un antrepozit liber, de la sfârşitul anului în 
care ele părăsesc incinta respectivă. 

Alin.2 - În cazul în care, în urma efectuării unui control vamal în ceea ce priveşte o datorie 
vamală, se stabileşte necesitatea corectării acesteia în evidenţele contabile, termenul prevăzut la alin. 
(1) se prelungeşte cu un an calendaristic.” 
          Urmare susmenţionatului text de lege, reţine instanţa de fond a se constata că  „liberul de vamă” 
a fost acordat la data de 19.01.2006, iar controlul vamal ulterior s-a desfăşurat în perioada de 
08.03.2011-24.03.2011, aşadar, în interiorul termenului de 5 ani prescris de dispoziţiile art. 100 alin.1, 
coroborat cu art. 42 alin.1 lit. a Cod vamal. 
            În ceea ce priveşte legalitatea deciziei de stabilire a obligaţiilor de plată suplimentare prin 
prisma susţinerilor reclamantei în sensul că ”mărfurile exportate au statut comunita, nefiind purtătoare 
de drepturi de import”, instanţa de fond reţine în esenţă, următoarele: 
            Astfel cum s-a arătat mai sus, conform DVIT nr. 34143/12.11.2005 S.C. N.M. S.R.L. a realizat 
un import  temporar de materiale originare dar şi neoriginare, ce au fost ulterior încorporate în cele 
1308 de bucăţi sacouri bărbăteşti exportate.         
            Materialele neoriginare proveneau din Taiwan şi China, iar pentru acestea societatea reclamantă 
nu a prezentat certificat de circulaţie a mărfurilor EUR1, conform Protocolului nr. 4, referitor la 
definirea noţiunii de „produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul 
european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre 
ale acestora, pe de altă parte. 
           Potrivit art. 2 alin.2 lit. b din Protocol  

„În scopul aplicării acestui acord, următoarele produse sunt considerate produse originare 
din Comunitate: 

a) produsele obţinute în întregime în Comunitate, în sensul art. 5; 
b) produsele obţinute în Comunitate, care încorporează materiale ce nu au fost obţinute în 

întregime acolo, cu condiţia ca astfel de materiale să fi suferit prelucrări sau transformări suficiente 
în Comunitate în sensul art. 6;” iar potrivit art. 6 „Pentru aplicarea art. 2, produsele care nu sunt 
obţinute în întregime sunt considerate ca fiind suficient prelucrate sau transformate atunci când 
sunt îndeplinite condiţiile stipulate în lista-anexa nr. II la acest protocol. 

Condiţiile la care se face referire mai sus indică, pentru toate produsele acoperite de acord, 
prelucrarea sau transformarea care trebuie realizată asupra materialelor neoriginare folosite la 
fabricarea acestor produse şi se aplică numai pentru aceste materiale, în consecinţă, dacă un 
produs care a dobândit caracterul de produs originar prin îndeplinirea condiţiilor stabilite în listă, 
este folosit la fabricarea unui alt produs, condiţiile aplicabile produsului în care este încorporat nu 
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se aplică acestuia şi nu vor fi luate în considerare materialele neoriginare care au fost folosite la 
fabricarea sa. 

Paragraf 2) Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, materialele neoriginare care, în 
conformitate cu condiţiile stabilite în listă, nu ar trebui să fie folosite la fabricarea unui produs pot, 
cu toate acestea, să fie folosite, cu condiţia ca: 

a) valoarea lor totală să nu depăşească 10 % din preţul de uzină al produsului; 
b) oricare dintre procentajele date în listă pentru valoarea maximă a materialelor 

neoriginare să nu fie depăşite prin aplicarea acestui paragraf. 
Acest paragraf nu se aplică produselor încadrate la capitolele 50 la 63 ale Sistemului 

armonizat. 
Paragraful 3) Paragrafele 1 şi 2 se aplică conform prevederilor art. 7.” 
În conformitate cu dispoziţiile art. 15 din Protocolul nr. 4:  
„1 a) Materialele neoriginare folosite la fabricarea produselor originare din Comunitate, 

din România sau din una din celelalte ţări la care se face referite la art. 3 şi 4, pentru care o dovadă 
a originii este eliberată sau întocmită în concordanţă cu prevederile titlului V, nu beneficiază nici 
în Comunitate, nici în România, de drawback sau de exceptare de la plata taxelor vamale. 

  b) Produsele încadrate la capitolul 3 şi la poziţiile tarifare nr. 16.04 şi 16.05 ale Sistemului 
armonizat, originare din Comunitate, aşa cum este prevăzut la art. 2 paragraful 1 c), pentru care o 
dovadă a originii este eliberată sau întocmită în concordanţă cu prevederile titlului V, nu 
beneficiază în Comunitate de drawback sau de exceptare de la plata taxelor vamale. 

2. Interdicţia prevăzută la paragraful 1 se va aplica oricărei înţelegeri de restituire, remitere 
sau neplată, parţială sau completă a taxelor vamale sau a taxelor având efect echivalent, aplicabile 
în Comunitate sau în România materialelor folosite în fabricaţie, precum şi produselor menţionate 
la subparagraful 1 b) de mai sus, dacă astfel de restituiri, remiteri sau neplată se aplică, expres sau 
în fapt atunci când produsele obţinute din materialele menţionate sunt exportate şi nu atunci când 
sunt reţinute pentru consumul intern. 

3. La cererea autorităţilor vamale, exportatorul produselor acoperite de o dovadă de origine 
trebuie să prezinte, în orice moment, toate documentele corespunzătoare care dovedesc că nu a fost 
obţinută nici o restituire a taxelor vamale pentru materialele folosite la fabricarea produsului în 
cauză şi că toate taxele vamale sau taxele având efect echivalent, aplicabile pentru astfel de 
materiale, au fost plătite. 

4. Prevederile paragrafelor 1 la 3 se aplică, de asemenea şi ambalajelor, în sensul art. 8 
paragraful 2, accesoriilor, pieselor de schimb şi uneltelor, în sensul art. 9 şi produselor dintr-un set, 
în sensul art. 10, atunci când astfel de articole sunt neoriginare. 

5. Prevederile paragrafelor 1 la 4 se aplică numai materialelor acoperite de acord. În plus, 
ele nu vor împiedica aplicarea unui sistem de restituire la export pentru produsele agricole, 
aplicabil la export în conformitate cu prevederile acordului.” 
          În atare situaţie, arată instanţa de fond a rezulta prin urmare, în acord cu dispoziţiile art. 15 alin.1 
lit. a din Protocol că, odată cu eliberarea certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1 seria J nr. 
136760 prin care se atestă caracterul originar preferenţial românesc sacourilor rezultate în urma 
procesării materialelor importate temporar, reclamanta ar fi trebuit să plătească şi taxele vamale pentru 
materialele neoriginare folosite la fabricarea sacourilor. 
          Susţinerea reclamatei, în sensul că: „marfa exportată ar avea în întregime caracter 
comunitar” este lipsită de relevanţă sub aspectul datoriei vamale.  

Astfel, dispoziţiile art. 6 din Protocolul nr. 4 stabilesc condiţiile prelucrării/transformării 
produselor neoriginare pentru ca produsul final, să poată obţine statutul de produs originar, fără a 
reglementa însă şi datoria vamală aferentă mărfurilor neoriginare. 
           Prin urmare, faţă de incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 15 alin.1 lit. a din Protocol, constată 
instanţa de fond, corecta  statuare a organelor fiscale, în sensul că societatea reclamantă nu 
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beneficiază de draw-back în ceea ce priveşte materialele neoriginare, folosite la fabricarea 
mărfurilor exportate. 
           De asemenea, se constată neîntemeiată susţinerea referitoare la valoarea mărfurilor 
necomunitare (importate temporar pentru realizarea sacourilor) raportată la valoarea totală a 
mărfurilor exportate, care este de 9,85%, câtă vreme în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile 
paragrafului 2 al art. 6 din Protocolul nr. 4, care se referă la materialele neoriginare care, în 
conformitate cu condiţiile stabilite în listă „nu ar trebui să fie folosite la fabricarea unui produs”.  
           Ori, în cauză, materialele neoriginare s-au încadrat în prevederile art. 6 paragraful 1, putând fi 
folosite la fabricarea produselor pentru care s-a obţinut certificatul de origine, neexistând de altfel, 
nici o susţinere a vreuneia dintre părţile litigante în sensul neîndeplinirii condiţiilor stipulate în lista-
anexa nr. II la Protocol. 
          Nici împrejurarea că, achitării taxelor aferente mărfurilor pentru care organul fiscal a stabilit 
existenţa datoriei fiscale contestate de către furnizorul materiilor neoriginare, în Germania, nu este 
de natură a atrage nelegalitatea actelor administrative contestate, reţine instanţa de fond, faţă de 
dispoziţiile art. 15 paragraful 2 din Protocolul nr. 4, conform cărora „interdicţia draw-back-ului se 
va aplica oricărei înţelegeri de restituire, remitere sau neplată, parţială sau completă a taxelor 
vamale sau a taxelor având efect echivalent, aplicabile în Comunitate sau în România materialelor 
folosite în fabricaţie, precum şi produselor menţionate la subparagraful 1 b)”, dacă astfel de 
restituiri, remiteri sau neplată se aplică, expres sau în fapt, atunci când produsele obţinute din 
materialele menţionate sunt exportate şi nu atunci când sunt reţinute pentru consumul intern. 

Apreciind, pentru argumentele expuse, că în mod corect a fost emisă decizia pentru 
regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 70/19.04.2011, 
precum şi procesul-verbal de control nr. 12362/1354/19.04.2011, decizia de soluţionare a 
contestaţiei nr. 188/28.06.2011 fiind corectă şi legală, instanţa constată că acţiunea formulată de 
reclamantă este neîntemeiată.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs S.C. N.M. S.R.L. criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art.304 pct.7, pct.8 şi pct.9 
Cod pr.civilă şi art.3041 Cod pr.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
  „Controlul efectuat la sediul SC N.M. SRL este nelegal”, acesta fiind dispus in condiţiile în 
care, nu au fost îndeplinite condiţiile referitoare la dreptul organului vamal de a dispune şi a lua 
masuri de regularizare ulterioare numai in măsura in care, se constata existenta unor elemente noi, 
care nu au fost cunoscute la momentul întocmirii formalităţilor vamale sau daca au fost furnizate 
informaţii inexacte sau incomplete la momentul efectuării formalităţilor vamale. 

La momentul efectuării formalităţilor vamale, toată procedura legală a fost urmată de 
comisionarul in vamă S.C. I.C. SRL, S.C. N.M. S.R.L. punând la dispoziţia organelor vamale toate 
documentele impuse de legislaţia in vigoare. 

Potrivit dispoziţiilor art. 100 alin.3 din Legea nr. 86/2006 (Codul vamal) „Când după 
reverificarea declaraţiei sau după controlul ulterior rezultă că dispoziţiile care reglementează 
regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informaţii   inexacte   sau   incomplete,   
autoritatea   vamală   ia   măsuri pentru regularizarea situaţiei, ţinând seama de noile elemente de 
care dispune". 

Prin urmare, susţine recurenta că, in speţa dedusa judecaţii, nu suntem in prezenta unor 
informaţii inexacte sau incomplete care sa fi stat la baza efectuării formalităţilor vamale, pentru 
motivul arătat anterior si anume ca autorităţile vamale au avut la dispoziţie toate documentele 
înregistrate in contabilitatea S.C. N.M. S.R.L.. 
 „Este nelegală Decizia 188/28.06.2011 emisă de ANAF DGFP Constanţa de stabilire a 
obligaţiilor de plată suplimentare”, deoarece la data efectuării formalităţilor vamale, Biroul Vamal 
M. a verificat toate documentele solicitate si puse la dispoziţie de S.C. N.M. S.R.L., acordând liberul 
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de vama fără obiecţiuni ori solicitări suplimentare, fapt care atesta că, la acel moment, toată 
procedura a fost corect efectuată, societatea prezentând toată documentaţia solicitată. 

Împrejurarea că, abia in cursul anului 2010, respectiv după aproape cinci ani de la data la 
care şi-au achitat  obligaţiile stabilite de parte, prin acte emise de ele insele, nu îi este imputabilă, 
motiv pentru care apreciază că, în mod nelegal, s-a dispus asupra obligaţiei de plată a acesoriilor 
aferente taxei vamale şi comisionului vamal. 

In ceea ce priveşte actele emise de DRAOV CONSTANTA - Biroul Vamal Constanta, 
respectiv:  

- autorizaţia de perfecţionare activă nr.5693/35/15.03.2005, 
- aprobarea de scutire de la obligaţia garantării datoriei vamale nr. 12808/14.07.2005,  
- Certificatul EUR 1 seria J nr.136760/19.01.2006 şi  

toate celelalte înscrisuri care au precedat şi au stat la baza emiterii Declaraţiei vamale de export nr. I 
112/19.01.2006, niciunul dintre ele nu a fost contestat ori anulat de vreuna dintre părţile din prezenta 
cauză. 

Astfel, apreciază recurenta că, din acest punct de vedere, toate actele administrative 
contestate sunt nelegale, in speţa dedusă judecaţii stabilindu-se taxe vamale şi comision vamal, 
precum şi accesoriile acestora, în baza unor înscrisuri, emise chiar de autorităţile vamale, care nu 
justifică din punct de vedere legal, existenţa acestor debite. 

Un alt motiv de recurs se referă la faptul că instanţa de fond a respins cererea recurentei, 
menţinând ca legale actele administrative emise de pârâte, aflate in contradicţie cu propriile 
înscrisuri, care au stat la baza emiterii Certificatului EUR 1 seria J nr.136760/19.01.2006 si a 
liberului de vamă. 
 Solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate, schimbarea în tot a hotărârii 
instanţei de fond, in sensul admiterii cererii. 

In subsidiar, solicită admiterea in parte a recursului, modificarea in parte a sentinţei 
criticate, in sensul de a admite cererea privind accesoriile taxei vamale si ale comisionului vamal in 
cuantum de 9051 lei (accesorii aferente taxei vamale) şi 215 lei accesorii aferente comisionului 
vamal, cu cheltuieli de judecată. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, Curtea admite 
recursul,  pentru următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa a fost investită de reclamanta SC N.M. SRL cu soluţionarea cauzei, având ca obiect 
anularea Deciziei nr. 188/28.06 2011 emisă de DGFP CONSTANŢA, solicitându-se restituirea 
sumei de 14.260 lei, achitată către intimata DGFP CONSTANŢA şi a dobânzii fiscale aferente 
acestei sume, de la data scadenţei şi până la data restituirii, cu cheltuieli de judecată, cu motivaţia 
sus expusă, instanţa de fond pronunţând Sentinţa civilă nr. 4977/20.12.2012 prin care respinge ca 
nefondată acţiunea, pentru considerentele arătate. 

Acestea sunt condiţiile în care, procedând la examinarea motivelor de recurs, Curtea reţine în 
esenţă următoarele :  

Organele vamale din cadrul DRAOV Constanta au efectuat  un  control vamal ulterior, în 
intervalul 08.03.2011-24.03.2011, la sediul SC N.M. SRL, ce a constat în reverificarea situaţiei 
societăţii în referire la operaţiunea de import temporar a unor produse, a modului de respectare 
a condiţiilor de autorizare a regimului de perfecţionare activă, pentru perioada 2005-2007, pentru 
operaţiunile efectuate, fapt dispus prin Decizia nr. 56/25.02.2011 emisă de DGFP CONSTANŢA - 
Biroul soluţionare contestaţii.  

S-a avut în vedere că activitatea desfăşurată de către societate a avut la bază Autorizaţia 
de perfecţionare activă nr. 5693/35/15.03 2005 şi că, prin  DVOT nr. 1 34143/12.11.2005 pentru 
materiale textile şi accesorii destinate perfecţionării active de către procesatorul SC N.M. SRL, s-a 
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practicat un import temporar, în vederea returnării către partenerul extern M.G. & CO KG din 
Germania, a produsului compensator-sacouri de bărbaţi. 

Cu acest prilej, reţine Curtea a fi fost întocmit procesul verbal de control nr. 
12362/1354/19.04.2011 prin care se relevă reverificarea situaţiei de fapt,  prin prisma documentelor 
justificative prezentate de agentul economic, la solicitarea organului fiscal, privind cea dintâi 
declaraţie vamală, constatându-se totodată că mărfurile aferente declaraţiei vamale - DVOT nr. I 
38057/28.12.2006 şi DVOT Nr I  36957/19.12 2006 îndeplineau condiţiile pentru a fi puse în liberă 
circulaţie în România, după data aderării, fără plata taxelor vamale aferente. 

Totodată, s-a reţinut că, cu DVE (EU3) înregistrat la Biroul Vamal M. sub numărul 
112/19.01.2006 au fost exportate către partenerul extern sus nominalizat, un număr de 1308 
bucăţi sacouri bărbăteşti, reprezentând produse compensatoare rezultate in urma procesului de 
producţie, desfăşurat in regim de perfecţionare activă, prin acest export lichidându-se total DVOT 
înregistrat la Biroul Vamal Constanţa – Port Vechi sub nr.  34/143/12.11.2005. 

Aşa după cum rezultă din Certificatul EUR 1 seria J nr 136760 din 19.01.2006, produselor 
exportate, le-a fost acordată originea românească, Biroul Vamal M. vizând acest certificat în baza 
„descrierii fluxului tehnologic de obţinere a produsului sacouri bărbăteşti”, depus de societate şi a 
„Declaraţiei furnizorului cu privire la produsele cu caracter originar preferenţial, exportate în 
forma în care se regăsesc „semnată  şi stampilată de administratorul recurentei, care declară pe 
proprie răspundere că: „mărfurile enumerate in factura externă de livrare nr. 03060118-
0049/18.01.2006 sunt originare din România şi satisfac regulile de origine prevăzute de schimburile 
preferenţiale cu Germania”. 

În acelaşi proces verbal,  reţine Curtea a se fi consemnat că, potrivit normei de consum 
pentru DVE nr. 112/19.01.2006, pentru fabricarea celor 1308 sacouri bărbaţi, exportate cu declaraţia 
vamală de import în cauză şi pentru care s-a acordat origine preferenţială în baza Certificatului EUR 
1, au fost înglobate, printre alte materiale, ţesătură poliester origine China şi Taiwan, plasate în 
regim de perfecţionare activă, cu suspendarea drepturilor de import in baza DVOT nr. 
34134/12.11.2005. 

Potrivit Normei de consum pentru DVE nr. 112 /19 01 2006, s-a reţinut în acelaşi proces 
verbal că, la realizarea produselor exportate au fost utilizate, în afara materiilor originare şi cantităţi 
de materie primă care nu erau acoperite de dovezi de origine, precum şi faptul că materiile prime 
neoriginare folosite la fabricarea produselor compensatoare exportate cu dovada de origine, nu 
puteau beneficia de exceptarea de la plata taxelor vamale în România.  

Urmare susmenţionatelor constatări, reţine Curtea că organele de control au procedat la 
emiterea Deciziei pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de 
controlul vamal numărul  70/1355/19.04.2011, prin care, s-a stabilit in sarcina reclamantei SC 
N.M. SRL, obligaţia de plată a taxelor vamala in sumă de 4,878 lei, comision vamal în sumă de  
116 lei şi majorări de întârziere in cuantum de 9.266 lei compus din: accesorii aferente taxelor 
vamale – 9.051 lei şi accesorii aferente comisionului vamal – 215 lei. 

În acelaşi sens, reţine Curtea că acestea sunt condiţiile în care SC N.M. SRL formulează 
contestaţia având ca obiect diferenţele de drepturi vamale stabilite prin Decizia pentru regularizarea 
situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 70/1355/19.04.2011, 
întocmită de organele vamale din cadrul DRAOV Constanţa, în baza Procesului verbal de control nr. 
12362/1354 din 19.04.2011, în cuantum total de 14.260 lei, în componenţa căruia se regăsesc 
sumele sus precizate. 

Prin Decizia nr. 188/28.06.2011 ANAF – DGPF Constanţa – Biroul soluţionare 
contestaţii a procedat la respingerea contestaţiei ca fiind nefondată reţinând în esenţă, aceleaşi 
argumente relevate în actele de control, împrejurare de fapt urmare  căreia, societatea deduce 
judecăţii acţiunea descrisă. 
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Reluând asupra motivelor de recurs şi văzând si dispoziţiile art. 312 Cod pr civilă, Curtea 
apreciază în sensul admiterii recursului ca fondat, dispunând modificarea în parte a sentinţei 
recurate în sensul admiterii în parte a contestaţiei, numai pentru suma de 9.266 lei, 
reprezentând majorări si accesorii aferente, pentru următoarele considerente,  în esenţă: 

Este de netăgăduit că organele vamale din cadrul DRAOV Constanţa aveau abilitatea a 
efectua un control vamal ulterior, putând proceda la reverificarea situaţiei de fapt, prin prisma 
documentelor justificative prezentate de agentul economic, la solicitarea organului de soluţionare, cu 
privire la respectarea regimului de perfecţionare activă  a operaţiunilor derulate de SC N.M. SRL în 
perioada 2005-2007, în raport cu dispoziţiile art. 42 alin 1 cu referire la art. 100 din Legea 
96/2006 privind Codul vamal al României.  

Probatoriul administrat în cauză, în conformitate cu art.1169 Cod civil, reţine Curtea a face 
dovada că partenerul extern M.G. & CO KG din Germania a furnizat SC N.M. SRL pentru 
prelucrarea în vederea obţinerii de produse compensatoare – încadrare tarifară Cap  62 – materii 
prime şi materiale de origine UE cât şi necomunitară (China, Taiwan), - încadrare tarifară la Cap. 
54,55 - conform invoice pro forme, anexate la declaraţia vamală de import temporar. 

Se mai reţine că, în declaraţia vamală de import temporar, materialele necomunitare au fost 
declarate la rubricile 36 şi 47 fără preferinţe tarifare, iar conform normelor de consum prezentate de 
societate, materiile prime neoriginare au fost introduse în procesul tehnologic, fiind înglobate în 
produsele  compensatoare obţinute, respectiv articole de îmbrăcăminte - sacouri bărbăteşti, livrarea 
acestora către partenerul extern, făcându-se prin întocmirea formalităţilor vamale de  export, 
respectiv, a declaraţiei vamale de export, prin care s-a lichidat parţial  declaraţia vamală de import 
temporar de materii prime şi materiale. 

Aşadar, reţine Curtea că, potrivit Declaraţiei vamale de export nr. 112 din 19.01 2006, al 
cărui obiect l-a constituit produsele compensatoare obţinute care înglobau şi materii prime 
neoriginare, ţara de origine declarată la rubrica 16 a fost România, cu menţiunea că documentul ce 
atestă această origine, a produselor compensatoare exportate, l-a reprezentat Certificatul  EUR 1 
seria J nr. 136760  din 19.01.2006, aceasta în condiţiile în care prevederile art.15 din Protocolul 
privind definirea noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare, în vederea eliberării unei 
dovezi de origine pentru mărfurile obţinute în România, care incorporau şi materii neoriginare, era 
necesară respectarea regulilor de non – draeback. 

Aşa fiind, apreciază Curtea că materiile prime neoriginare folosite la fabricarea produselor 
compensatoare exportate cu dovadă de origine nu puteau  şi nu pot beneficia de exceptarea de la 
plata taxelor vamale in România, astfel că înlăuntrul termenului de cinci ani calendaristici, prevăzuţi 
de art.42 din Legea 86/2006 privind codul vamal al României, în mod legal şi temeinic, organul de 
control a procedat la luarea măsurii calculării datoriei vamale aferentă materiilor neoriginare 
înglobate in produsele compensatoare, pentru care s-a eliberat Certificatul de origine  EUR 1 seria J 
nr. 136760/19.01.2006, aspect de fapt reţinut în mod corect şi de instanţa de fond. 

Cu toate acestea, reţine Curtea că, odată ce recurenta a prezentat organelor vamale la data 
importului actele justificative, în posesia cărora putea justifica provenienţa mărfurilor, neexistând 
sub acest aspect dovezi contrare, nu pot fi primite susţinerile organelor fiscale,  potrivit cu care: ”se 
impune sancţionarea contestatoarei prin obligarea la plata de majorări de întârziere, avându- se ca 
si justificare doar faptul că importurile s-au făcut in perioada anului 2005, iar controlul ulterior 
vamal a stabilit o valoare mai mare în vamă”, culpa neputându-se reţine în sarcina recurentei. 

Este adevărat că, de principiu, neplata la scadenţă a debitului atrage plata de 
penalităţi/accesoriu, însă în cauză, reţine Curtea a se afla în faţa unei „situaţii atipice”, atât timp cât 
determinarea ulterioară a unui debit majorat cu mult fata de cel iniţial, reprezintă o măsura cu 
caracter sancţionator pentru recurenta contestatoare ca şi subiect de drept fiscal, apărând ca o măsura 
excesiv de formalistă şi de natură a rupe justul echilibru existent între interesul public ocrotit şi 
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drepturile subiective ale contestatoarei, echilibru ce caracterizează raportul de drept fiscal şi pe care, 
este chemat să-l gestioneze, judecătorul contenciosului fiscal.  

În raport cu cele sus relevate, Curtea constată că, admiţând recursul dedus judecăţii şi 
dispunând modificarea în parte a sentinţei recurate, în sensul că se admite în parte contestaţia, 
se va proceda la înlăturarea din debitul reţinut in sarcina recurentei a sumei de 9.266 lei, 
reprezentând majorări şi accesorii aferente, cu consecinţa menţinerii celorlalte dispoziţii 
privind obligaţiile fiscale ce derivă din necesitatea plăţii taxelor vamale.  
 

30. Anularea caietului de sarcini şi a întregii documentaţii pentru organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei publice de vânzare a unor loturi de teren. Suspendarea desfăşurării 
licitaţiei. 
 

Art. 3 alin. 1 din Legea Apelor nr. 107/1996 
Art. 121 din Legea nr. 215/2001 

HG nr. 1705/2006 
 
Conform art. 3 alin. 1 din Legea Apelor nr. 107/1996, modificată, ''aparţin domeniului public al 

statului ... malurile şi cuvetele lacurilor ...", iar conform alin. 3 "insulele, care nu sunt in legătură cu 
terenurile cu mal la nivelul mediu al apei, aparţin proprietarului albiei". 

Probatoriul administrat confirmă că in acord cu dispoziţiile Legii Apelor si Legii nr. 213/1998, 
imobilul Lacul Taşaul a fost înscris in integralitatea lui în Anexa 12 poziţia 63932 în HG nr. 1705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

În concluzie, recurentele-pârâte nu puteau inventaria insula Ada in domeniul public sau privat al 
oraşului, deoarece insula face parte de drept din domeniul public al statului. In plus, paratele nici nu puteau 
opera trecerea din domeniul public al statului in domeniul public sau privat al oraşului prin hotărâri de 
consiliu local, trecerea putând fi făcută numai prin hotărâre de Guvern. 

Anularea respectivelor acte administrative se impunea în considerarea disp.  art. 11 alin. 1 din 
Legea nr. 213/1998 potrivit cu care  bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si 
imprescriptibile. 

De altfel, conform art. 11 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 actele juridice încheiate cu încălcarea 
prevederilor art. 11 alin. 1 sunt lovite de nulitate absoluta. 

Potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 215/2001, domeniul privat al unităţilor administrativ 
teritoriale este alcătuit din bunuri mobile si imobile intrate in proprietatea acestora prin modalităţile 
prevăzute de lege. 

 
Decizia civilă nr. 1033/CA/03.06.2013 

                           Dosar nr. 14927/118/2011 
 
 1. Obiectul şi părţile litigiului 
 Prin cererea înregistrată la 29.11.2011 reclamanta A.B.A.D.L. a chemat în judecată Oraşul 
Năvodari şi Consiliul Local Năvodari pentru anularea caietului de sarcini şi a întregii documentaţii 
şi proceduri pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice de vânzare a loturilor de teren 
situate în Năvodari, Insula Ada, suspendarea desfăşurării licitaţiei. 
 În fapt prin H.C.L. nr. 232/011 Consiliul Local Năvodari a aprobat vânzarea prin licitaţie 
publică a loturilor de teren rezultate în urma lotizării insulei Ada, menţionând că terenul face parte 
din domeniul privat al Oraşului Năvodari. 
 Prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei. 



414 
 

 Reclamanta a arătat că Insula Ada formată pe lacul Taşaul aparţine domeniului public de 
interes naţional, fiind o insulă formată pe un loc care la rândul lui aparţine domeniului public de 
interes naţional. 
 S-a invocat art. 3 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 107/1996, art. 573 alin.2 Cod civil. 
 În hotărârea 32/2011 a C.L. Năvodari la poziţia 86 se regăseşte terenul scos la vânzare, însă 
hotărârea încalcă prevederile legale întrucât autoritatea nu poate decide trecerea unui bun din 
domeniul public al statului în domeniul public local prin hotărâre. 
 S-a invocat dreptul de proprietate publică care este inalienabil conform art. 136 alin.4 
Constituţie şi art. 861 Cod civil, imprescriptibil conform art. 861 cod civil. 
 Pentru a preveni producerea acestor pagube dar şi în apărarea interesului public a solicitat 
suspendarea executării. 
 La 29.03.2012 reclamanta a formulat precizări la acţiune în sensul că solicită şi anularea 
H.C.L. nr. 32/2011 ca act premergător organizării licitaţiei.  
  
           2. Hotărârea tribunalului 
           Prin sentinţa civilă nr.3904/CA/25.10.2012 Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a admis excepţia de nelegalitate a H.C.L. 130/2009 anexa1 poziţia 1 şi 
excepţia de nelegalitate a H.C.L. 32/2011 anexa 1 poziţia 86 cu privire la terenul în suprafaţă de 
252, 871 m2 – Insula Ada. 
              A constatat nelegalitatea anexei 1 poz.1 din H.C.L. 130/2009 şi anexa 1 pct. 86 H.C.L. 
32/2011, a respins excepţia de nelegalitate a H.C.L. nr. 41/2009 şi a admis acţiunea formulată de 
reclamanta ABADL în contradictoriu cu pârâţii Oraşul Năvodari prim Primar şi Consiliul Local  
Năvodari. 
              A anulat H.C.L. nr.232/2011 emisă de pârât, a anulat caietul de sarcini şi întreaga procedură 
pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice de vânzare a loturilor de teren situate în 
Năvodari – Insula Ada şi a dispus suspendarea desfăşurării licitaţiei până la soluţionarea irevocabilă 
a prezentei cauze. 
           Pentru a dispune astfel a reţinut prima instanţă următoarele: 
             Prin H.C.L. 41/2009 s-a aprobat inventarul bunurilor care aparţine domeniului privat al 
Oraşului Năvodari încheiat la 11.12.2008 în care nu se regăsea  Insula Ada. 
            Prin H.C.L. 130/2009 s-a completat H.C.L. 41/2009 cu inventarierea altor bunuri aparţinând 
domeniului privat al Oraşului Năvodari iar în anexa 1 la poziţia 1 se regăseşte terenul insula Ada – 
Lacul Taşaul în suprafaţă de 252.871 m2  cu valoarea de inventar de 6.844.762,24 lei. 

La 28.02.2011 Consiliul local Năvodari prin H.C.L. nr.32 a aprobat inventarul bunurilor ce 
aparţine domeniului privat al Oraşului Năvodari încheiat la 24.12.2010 iar la poziţia 86 se regăseşte 
Insula Ada cu menţiunea teren intravilan.       

La 15.09.2011 prin H.C.L. nr. 232/2011 s-a aprobat P.U.Z. – lotizare Insula Ada şi s-a 
aprobat vânzarea prin licitaţie publică a loturilor de teren cu destinaţie case vacanţe, pensiuni, mini 
hoteluri;  în conformitate cu aceste dispoziţii legale s-a emis caiet de sarcini, instrucţiuni,  iar 
şedinţele de licitaţie au început la 25.10.2011, in fiecare zi de marţi săptămânal. 

În faţa instanţei de contencios administrativ în apărare, s-au invocat excepţii de nelegalitate a 
unor hotărâri emise de Consiliul Local Năvodari . 

Soluţionând cu prioritate excepţia de nelegalitate prima instanţă  a reţinut: 
H.C.L. nr. 41/2009 nu cuprinde nici o dispoziţie cu privire la Insula Ada, insulă ce face 

obiectul acţiunii principale având ca obiect anularea actului administrativ. 
Prin urmare, s-a reţinut că de actul administrativ H.C.L. 41/2009 nu depinde soluţionarea 

litigiului pe fond, motiv pentru care s-a respins excepţia de nelegalitate a H.C.L. nr. 41/2009. 
Cu privire la H.C.L. nr. 130/2009 şi H.C.L. nr. 32/2011 s-a reţinut că excepţia de 

nelegalitate invocată este întemeiată pentru următoarele considerente: 
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Prin H.C.L. nr. 130/2009 s-a completat H.C.L. nr. 41/2009 cu inventarierea bunurilor 
aparţinând domeniului privat al oraşului Năvodari în care a fost inclusă la anexa 1 poziţia 1Insula 
Ada – lacul Taşaul invocându-se dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 213/1998. 

În procesul verbal de şedinţă (fila 236) se reţine că în momentul adoptării hotărârii au fost 
discuţii cu privire la faptul că Insula Ada aparţine Ministerului Culturii, aspect care nu a fost probat 
în şedinţa de consiliu. 

Instanţa a apreciat că hotărârea a fost adoptată cu încălcarea următoarelor dispoziţii legale. 
Insula Ada este formată pe lacul Taşaul, având toate vecinătăţile acest lac, conform planului 

de amplasament. 
Conform art. 135 alin. 3 „…şi alte bunuri stabilite prin legea organică fac obiectul exclusiv 

al proprietăţilor publice”. Conform art. 3 alin.1 din Legea nr. 107/1996 aparţin domeniului public al 
statului …malurile şi cuvetele lacurilor, iar alin.3 arată că insulele care nu sunt în legătură cu 
terenurile cu mal la nivelul mediu al apei, aparţin proprietarului albiei apei. 

Prin urmare, Insula Ada aflată pe lacul Taşaul aparţine proprietarului albiei apei conform 
art.3 alin.1 din Legea nr. 107/1996, situaţie în care aceasta aparţine domeniul public al statului 
context în care Consiliul Local Năvodari nu putea inventaria Insula Ada  ca aparţinând domeniului  
privat  al oraşului Eforie . 

S-a reţinut că nu s-a făcut dovada trecerii Insulei Ada din domeniul public al statului în 
domeniul public al oraşului şi ulterior în domeniul privat. 

Pentru aceste considerente instanţa a admis excepţia de nelegalitate a H.C.L. nr. 130/2009. 
Cu privire la H.C.L. 32/2011 s-a reţinut că în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 213/1998 

s-a aprobat inventarul domeniului privat al Oraşului Năvodari, inventar în care a fost cuprins şi 
Insula Ada. 

Pentru aceleaşi aspecte de fapt şi de drept reţinute şi expuse mai sus cu privire la H.C.L. 
130/1999, instanţa a admis excepţia de nelegalitate a H.C.L. 32/2011. 

Pe fondul cauzei s-au reţinut următoarele: 
Obiectul cauzei îl reprezintă anularea H.C.L. 232/2011, a caietului de sarcini şi a 

documentaţiei aferente. 
De asemenea instanţa a constatat nelegalitatea H.C.L. 130/2009 şi 32/2011 cu privire la 

Insula Ada, hotărâri prin care s-a inventariat în domeniul privat al Oraşului Năvodari această insulă. 
Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin.4 instanţa a soluţionat cauza fără a ţine seama de 

H.C.L. 130/2009 şi H.C.L. 32/2011. 
Astfel s-a reţinut că prin actele contestate autoritatea locală a aprobat existenţa şi vânzarea la 

licitaţie a unui teren pentru care nu deţine titlu de proprietate. 
Conform dispoziţiilor art. 3 alin.1 şi 3 din Legea nr. 107/1999, art. 135 alin.3 din Constituţia 

României, Legii 213/1999 – Insula Ada face parte din domeniul public al statului. 
Având în vedere data adoptării hotărârii prin care s-a aprobat licitaţia, respectiv 15.09.2011, 

dată la care noul cod civil nu era în vigoare instanţa a reţinut incidente dispoziţiile Legii 213/1999 
care prin art. 11 alin.1 arată că bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi 
imprescriptibile. 

Prin urmare, Consiliul Local Năvodari nu putea dispune vânzarea unui teren care nu este 
proprietatea Oraşului Năvodari şi nici nu putea dispune vânzarea unui bun proprietate publică 
deoarece aceste bunuri sunt inalienabile şi nu pot fi înstrăinate. 

Conform art. 11 alin.2 din Legea nr. 213/1999 actele juridice încheiate cu încălcarea 
prevederilor art. 11 alin.1 sunt lovite de nulitate absolută. 

Pentru aceste aspecte instanţa a admis acţiunea şi a anulat H.C.L. nr. 232/2011, caietul de 
sarcini şi întreaga procedură pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice de vânzare a 
loturilor de teren situate în Năvodari Insula Ada. 
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            3. Recursul 
Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, au formulat recurs pârâţii Oraşul Năvodari prin 

Primar şi Consiliul Local Năvodari, criticând-o sub aspectele: 
În mod greşit instanţa a dispus anularea HCL nr. 232/2011 şi a actelor subsecvente acesteia, 

respectiv a caietului de sarcini si a întregii proceduri pentru organizarea si desfăşurarea licitaţiei 
publice de vânzare a loturilor de teren situate in Năvodari, insula ADA. 

Mai mult de atât, instanţa de fond prin sentinţa recurata s-a pronunţat asupra unui capăt de 
cerere ce nu a fost solicitat de reclamanta, respectiv a dispus suspendarea desfăşurării licitaţiei până 
la soluţionarea irevocabila a acestei cauze, deşi respinsese cererea de suspendare a reclamantei prin 
încheiere. 

Instanţa de fond a ignorat, la momentul pronunţării, aspecte deosebit de relevante învederate 
de Oraşul Năvodari, respectiv faptul că Insula Ada, situată pe raza teritorială a Oraşului Năvodari, la 
momentul trecerii în domeniul privat al Oraşului Năvodari, nu era cuprinsă  în inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului public al statului – respectiv nu era înscrisă în anexele HG nr.1705 din 29 
noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului. 

Insula Ada bun imobil, aflat pe raza teritorială a Oraşului Năvodari, a fost trecută în 
domeniul privat al Oraşului Năvodari prin HCL nr.130/26.05.2009 cu respectarea dispoziţiilor art.4 
din legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a art.36 alin.2 
lit.c), art.45 alin.3 şi art.121 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Ulterior adoptării HCL nr. 130/26.05.2009 de completare a inventarului bunurilor care 
aparţine domeniului privat al Oraşului Năvodari, dreptul de proprietate a fost înscris în cartea 
Funciară, fiind intabulat, astfel cum reiese din anexă. 

Din interpretarea textelor de mai sus, urmează să se reţină atât faptul că la data intabulării 
dreptului în favoarea Oraşului Năvodari, acest drept nu era înscris în cartea Funciară şi că totodată 
acest drept a fost înscris în cartea funciară specială a unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia 
este situată conform dispoziţiilor legii.  

În ceea ce priveşte  excepţiile de nelegalitate ale celor două HCL 130/2009 şi 32/2011 
acestea sunt vădit netemeinice şi trebuia a fi respinse de instanţa de fond întrucât, reclamanta nu a 
făcut dovada cazului bine justificat, ce să determine necesitatea anulării actului administrativ.  

Intimata AN - A.R. ABADL a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului ca 
nefondat, precum şi concluzii scrise. 

Din oficiu, instanţa de recurs a solicitat ministerului de resort în subordinea căruia 
funcţionează reclamanta – intimată  comunicarea regimului juridic al insulei Ada situată în Albia 
Lacului Taşaul, judeţul Constanţa. 

Potrivit adresei nr. 2572/RP/31.05.2013 emisă de Guvernul Românei – Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice, insula Ada face parte din domeniul public al statului fiind o insulă 
formată pe un lac natural care la rândul său aparţine domeniului public de interes naţional, iar lacul 
este în administrarea ANAR - ABADL. 

În susţinerea afirmaţiei s-a ataşat la dosarul cauzei o copie de pe anexa 12 la HG 1705/2006 
reprezentând inventarul lacurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului la data de 12.12.2012. 
 
         4. Curtea  

Analizând criticile aduse, Curtea va reţine că acestea sunt nefondate pentru considerentele: 
Potrivit informării făcute de către Guvernul României - Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice (a se vedea adresa 2572/RP/31 05 2013) Insula Ada face parte din domeniul public al 
statului, fiind o insulă formată pe un lac natural care, la rândul său. aparţine domeniului public de 
interes naţional; potrivit aceleiaşi informări, acest lac se află în administrarea ANAR-ABADL. 
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Conform art. 3 alin. 1 din Legea Apelor nr. 107/1996, modificată, ''aparţin domeniului public 
al statului ... malurile şi cuvetele lacurilor ...", iar conform alin. 3 "insulele, care nu sunt in legătură 
cu terenurile cu mal la nivelul mediu al apei, aparţin proprietarului albiei". 

Probatoriul administrat confirmă că in acord cu dispoziţiile Legii Apelor si Legii nr. 
213/1998, imobilul Lacul Taşaul a fost înscris in integralitatea lui în Anexa 12 poziţia 63932 în HG 
nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

În concluzie, recurentele-parate nu puteau inventaria insula Ada in domeniul public sau 
privat al oraşului, deoarece insula face parte de drept din domeniul public al statului. In plus, 
paratele nici nu puteau opera trecerea din domeniul public al statului in domeniul public sau privat 
al oraşului prin hotărâri de consiliu local, trecerea putând fi făcuta numai prin hotărâre de Guvern. 

Cu privire la susţinerea recurentei că instanţa de fond s-a pronunţat asupra unui capăt de 
cerere ce nu a fost solicitat de reclamanta, respectiv a dispus suspendarea desfăşurării licitaţiei pana 
la soluţionarea irevocabila a acestei cauze, deşi respinsese cererea de suspendare a reclamantei prin 
încheiere, este nefondată întrucât suspendarea desfăşurării licitaţiei a fost solicitata prin cererea de 
chemare in judecata; încheierea din data de 09.08.2012 a avut in vedere suspendarea procedurii in 
stadiul in care se afla la acea data;la termenele ulterioare s-a  stăruit in cererea de suspendare a 
desfăşurării licitaţiei, măsură  solicitată în considerarea raţiunii potrivit cu care se tindea la  oprirea 
implementării anumitor decizii ale CL Năvodari cu impact asupra categoriilor de interese ce ar putea 
fi lezate, respectiv interese de ordin  public. 

Pe fondul cauzei, în mod judicios a reţinut prima instanţă că anularea respectivelor acte 
administrative se impunea în considerarea disp.  art. 11 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 potrivit cu 
care  bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. 

De altfel, conform art. 11 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 actele juridice încheiate cu 
încălcarea prevederilor art. 11 alin. 1 sunt lovite de nulitate absoluta. 

Potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 215/2001 (invocat de către recurenta) domeniul 
privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunuri mobile si imobile intrate in 
proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege. 

Ori atâta vreme cât nu s-a făcut dovada că insula în litigiu a trecut în proprietatea unităţii 
administrative Oraşul Năvodari într-o modalitate dintre cele prevăzute de lege, susţinerea recurentei 
ca Insula Ada a fost trecuta in domeniul privat al Oraşului Năvodari cu respectarea dispoziţiilor 
Legii nr. 213/1998 si precum si cele ale Legii nr. 215/2001 nu poate fi primită. 

Critica referitoare la faptul că excepţiile de nelegalitate sunt neîntemeiate întrucât nu s-a 
făcut dovada existenţei cazului bine justificat nu poate fi primită motivat de faptul că pentru 
cercetarea unei excepţii de nelegalitatea se verifică alte aspecte nicidecum existenţa unui caz bine 
justificat ce este o condiţie impusă de legiuitor pentru soluţionarea unei cereri de suspendare a 
efectelor unui act administrativ.  

Ori prima instanţă a reţinut judicios nelegalitatea actelor administrative criticate pe cale de 
excepţie din perspectiva faptului că hotărârile de Consiliu au fost emise fără a se ţine cont de actul 
normativ cu putere superioară, respectiv HG 1705/2006.  

Nici critica potrivit cu care la momentul trecerii în domeniul privat al oraşului Năvodari 
insula nu figura înscrisă în anexele HG nr.1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nu poate fi primită atâta vreme cât lacul pe 
care aceasta este formată figura în această hotărâre, iar respectivul tip de insulă face ca aceasta să 
aparţină proprietarului albiei lacului (în conformitate cu disp. art. 3 alin. 1 din Legea Apelor nr. 
107/1996, modificata, ''aparţin domeniului public al statului...malurile si cuvetele lacurilor..", iar 
conform alin. 3 "insulele, care nu sunt in legătura cu terenurile cu mal la nivelul mediu al apei, 
aparţin proprietarului albiei") având acelaşi regim juridic ca şi lacul,  respectiv acela de domeniu 
public al statului. 
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Nici împrejurarea potrivit cu care s-a intabulat dreptul de proprietate asupra acestei insule în 
favoarea Oraşului Năvodari nu poate conferi legalitate actelor administrative emise de pârâţi şi pe 
cale de consecinţă nu poate conduce la reformarea hotărârii întrucât efectul intabulării este unul de 
opozabilitate faţă de terţi şi nu constitutiv de drepturi în favoarea celui care a operat intabularea şi nu 
poate conduce la schimbarea regimului juridic derivat din dispoziţiile legale incidente cauzei şi 
amintite mai sus. 

Faţă de toate cele expuse mai sus, Curtea reţine că cele criticate nu pot conduce la reformarea 
hotărârii, astfel că în temeiul disp. art. 312 cod procedură civilă recursul formulat va fi respins ca 
nefondat.   

 

31. Suspendare executare acte administrative fiscale. 
 

Art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 177/2006 

 
Suspendarea unui act administrativ apare ca fiind o măsură excepţională, fiind o garanţie instituită 

în favoarea persoanei vătămate, în scopul evitării eventualelor pagube suferite ca urmare a executării 
actului administrativ pretins a fi nelegal. 

 Dispoziţiile art. 14 din Legea 554/2004 impun întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
cererea de suspendare să fie formulată în cazuri bine justificate şi să prevină apariţia unei pagube iminente. 

Desigur că  invocarea unor motive de nelegalitate a unui act administrativ de către partea ce se 
consideră vătămată prin emiterea acestui act administrativ este de natură de a induce judecătorului o 
îndoială asupra legalităţii acestui act. 

Această „îndoială” nu se confundă însă cu cea avută în vedere de legiuitor atunci când, prin 
dispoziţiile art.14 şi 15 din Legea nr.554/2004, a pus la dispoziţia părţilor măsura suspendării, măsură cu un 
caracter excepţional şi la care se poate apela doar atunci când se dovedeşte un caz bine justificat şi  se 
previne producerea unei pagube materiale  ce nu ar putea fi ulterior reparată. 
 

Decizia civilă nr. 103826/CA/03.06.2013 
                           Dosar nr. 578/118/2013 

 
 Prin cererea înregistrată sub nr. 578/118/17.01.2013, înregistrată pe rolul Tribunalului 

Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal, reclamanta SC „M.F.” SRL a investit instanţa, 
in contradictoriu cu parata DGFP Constanţa, solicitând, în temeiul art.14 alin.1 din Legea 
nr.554/2004, suspendarea executării actelor administrative fiscale emise de pârâtă, respectiv: raport 
de inspecţie fiscală nr. 9/17.12.2012, proces verbal nr. 9/17.12.2012, decizie de impunere 
1600/17.12.2012, decizie de instituire a măsurilor asiguratorii nr.7965/17.12.2012 şi a dispoziţiei 
privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr.7965/17.12.2012. 

În motivarea demersului judiciar, societatea reclamantă a arătat că face parte din categoria 
microîntreprinderi, având ca activitate principală comercializarea materialului lemnos în sistem 
angro, plătitoare de TVA, că a contractat un credit în cadrul Programului operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice, Fondul European de Dezvoltare Regională”, a cărui 
rambursare a garantat-o prin contractele de ipotecă 57/8.08.2012 şi nr.987/13.08.2012, aspecte 
nesocotite de organul fiscal emitent al Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii 
nr.7965/17.12.2012. 

S-a arătat că verificările autorităţii fiscale pârâte au vizat activitatea SC „M.F.” SRL şi a 
societăţilor furnizoare declarate inactive, cărora li s-a anulat înregistrarea TVA pt. perioada 
01.07.2009 – 30.06.2012, deci înainte de 01.07.2012, când intră în aplicare art.11 alin.1.4 Cod 
fiscal, potrivit cu  care beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii 
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cărora li s-au anulat înregistrarea în scopuri de TVA nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe 
valoare adăugată aferentă achiziţiilor respective. 

A învederat reclamanta că în mod greşit organul fiscal s-a raportat la inactivitatea celor 4 
societăţi  furnizoare  cărora li s-a anulat înregistrarea de TVA, fără a distinge cu privire la datele la 
care au devenit inactive şi respectiv la perioada de facturare, adăugând nelegal în sarcina SC „M.F.” 
un plus de plată TVA de 12.479 lei din tranzacţiile cu SC „E.S.” SRL, respectiv de 8.958 lei din 
tranzacţiile cu SC „F.” SRL, furnizor aflat în dizolvare judiciară, greşit nominalizat ca inactiv. 

 Reclamanta a susţinut că sunt întrunite în cauză cerinţele prescrise de art.14 din Legea 
contenciosului administrativ, respectiv cazul bine justificat şi paguba iminentă, de vreme ce există o 
îndoială serioasă asupra legalităţii actelor administrativ fiscale, care se circumscrie cazului bine 
justificat, aspect relevat de modalitatea în care pârâta a înţeles să emită actele pe care a refuzat să-l 
revoce, deşi în plângerea prealabilă formulată în temeiul art.7 din Legea nr.554/2004, a prezentat 
argumentat criticile pe care înţelege să le aducă măsurilor dispuse. 

Sub aspectul condiţiei „pagubei iminente”, reclamanta apreciază că aceasta apare cu evidenţă 
ca fiind îndeplinită, câtă vreme prin executarea sumelor suplimentare de plată (67.119 lei - debit 
principal şi 12.270 lei - penalităţi), societatea s-ar afla în situaţia de a nu-şi mai putea susţine 
creditele contractate şi s-ar crea un dezechilibru major în activitatea societăţii. 
            Prin sentinţa civilă nr.532 din 4 februarie 2013 Tribunalul Constanţa, Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a admis în parte cererea formulată de  reclamanta SC M.F. SRL, 
în contradictoriu cu pârâta MFP-ANAF-DGFP-SAF AIF, şi în baza art.14 Legea 554/2004, a dispus 
 suspendarea executării Deciziei de impunere nr. 1600/17.12.2012.  A fost respinsă cererea de 
suspendare a executării celorlalte acte administrativ – fiscale contestate.  
          Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut că,la data de 17.12.2012, urmare a 
constatărilor efectuate de organele de inspecţie fiscală, materializate în Raport, au fost emise : 
Dispoziţia nr.7965 privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală, Decizia de instituire a 
măsurilor asiguratorii nr.7965 şi Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de 
plată nr.1600/2012, comunicate reclamantei la 10.01.2013 (adresă comunicare şi corespondenţă). 

Reclamanta a parcurs procedura administrativă prealabilă, prin contestaţia înregistrată sub 
nr.369/15.01.2012, solicitând autorităţii fiscale pârâte „anularea următoarelor obligaţii de plată 
suplimentare stabilite: TVA – debit principal - 67.119 lei; majorări + penalităţi - 12.270 lei”. 

Cum administraţia nu a revenit asupra măsurii dispuse, reclamanta a investit instanţa de 
contencios administrativ, solicitând ca până la judecarea fondului litigios să dispună, în temeiul art. 
14 din Legea nr.554/2004, suspendarea actului administrativ. 

Cele două condiţii de drept material ce trebuie cumulativ îndeplinite prescrise de legiuitor 
pentru a face incidente disp.art.14 din Legea nr.554/2004 au fi analizate prin raportare la 
accepţiunea dată „cazului bine justificat” şi „pagubei iminente” de art.2 lit.”t” şi „ ş” din legea 
cadru a contenciosului administrativ, dar şi prin prisma reglementărilor comunitare. 

În interpretarea dispoziţiei legale menţionate, constant doctrina administrativă a statuat că  
îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a cererii de suspendare trebuie realizată de judecător „fără o 
interpretare restrictivă a temeiurilor de fapt care justifică suspendarea, pentru că altfel scopul 
măsurii nu mai poate fi atins”. 

Cazul bine justificat – în accepţiunea disp.art.2 lit.”t” din Legea nr.554/2004, se 
configurează atunci când împrejurările legate de starea de fapt şi de drept sunt de natură să creeze o 
îndoială serioasă în privinţa actului administrativ. 

Condiţia existenţei unui caz bine justificat este îndeplinită în situaţia în care sunt invocate 
argumente juridice aparent valabile cu privire la nelegalitatea actului. 

Paguba iminentă pe care reclamanta tinde a o preveni prin cererea de suspendare a executării 
este justificată în mod obiectiv de cuantumul creanţei fiscale stabilite prin decizia de impunere, a 
cărui executare ar produce societăţii un prejudiciu material, previzibil cu evidenţă, prin raportare la 
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cuantumul debitului/obligaţii de plată suplimentare stabilite prin decizia de impunere şi respectiv la 
cifra de afaceri a societăţii (ca principal indicator al puterii sale economice), astfel cum este 
reflectată în Raportul de inspecţie fiscală la Capitolul „Date despre contribuabil”. 

Însa,Tribunalul a apreciat că această condiţie este îndeplinită exclusiv cu referire la Decizia 
de impunere nr. 1600/17.12.2012, iar nu şi în referire la actele premergătoare (proces verbal şi raport 
de inspecţie fiscală din 17.12.2012), respectiv la actele subsecvente (dispoziţia privind măsurile 
stabilite de organul de inspecţie fiscală şi decizia de instituire a măsurilor asiguratorii).            

A apreciat instanta de fond ca, instituţia emitentă a deciziei de impunere a cărei suspendare a 
executării se solicită nu este prejudiciată printr-o întârziere în executare, deoarece penalităţile curg 
în continuare şi servesc la eventuala sa dezdăunare,  iar măsurile asiguratorii dispuse prin Decizia 
nr.7965/17.12.2012 înlătură pericolul ca societatea să-şi ascundă sau să-şi risipească patrimoniul. 

Fără a ignora prezumţia de legalitate de care beneficiază actul administrativ, care la rândul 
său se bazează pe prezumţia de autenticitate şi pe prezumţia de veridicitate, soluţia de suspendare a 
actului administrativ contestat îşi găseşte raţiunea şi în „Recomandarea Rec (2003) 16, care prin 
principiile enunţate relevă necesitatea asigurării unui echilibru între executarea eficientă a deciziilor 
luate de autorităţile administrative, pe de o parte, şi, pe de altă parte, apărarea drepturilor şi 
intereselor private. 
            Împotriva acestei hotărârii în termen legal, a formulat recurs pârâta  DGFP  - SAF - 
Activitatea de Inspecţie Fiscală Constanţa, criticând-o  pentru netemeinicie şi nelegalitate având 
în vedere disp. art. 304 pct. 9 cod procedură civilă sub următoarele aspectele:  
          Legiferând art.14 din Legea nr.554/2004, legiuitorul, conform practicii şi doctrinei juridice, a 
avut în vedere apărarea reclamantului de producerea unei pagube iminente care cu greu ar putea fi 
acoperită chiar dacă actul administrativ care ar cauzat-o ar fi ulterior anulat. 
           Referitor la prima condiţie, motivele suspendării trebuie să apară  ca fiind temeinice şi să 
creeze de la început o îndoială puternică asupra legalităţii actului atacat. 
          Consideră recurenta că reclamanta, prin motivele invocate, nu face dovada că această primă 
condiţie, prevăzută de lege, este îndeplinită. 
          În speţă, reclamanta nu a făcut dovada posibilităţii producerii unei astfel de prejudiciu, iar 
simplul fapt că există posibilitatea că până la soluţionarea contestaţiei suma să fie deja executată nu 
poate constitui motiv suficient pentru acordarea suspendării, întrucât există posibilitatea reparării 
ulterioare a acestui prejudiciu prin anularea actului şi restituirea sumelor încasate cu dobânda 
aferentă. 
          Motivele invocate de către reclamant şi reţinute de instanţa de fond se referă la prejudiciul pe 
care l-ar suporta prin executarea actului numai din acest punct de vedere, fără a se evidenţia acele 
împrejurări legate de starea de fapt şi de drept care creează o îndoială serioasă asupra actelor atacate. 
          În speţă, dacă reclamanta datorează sau nu TVA stabilită de organele de inspecţie fiscală şi 
materializate prin actul administrativ contestat pe cale administrativă, sunt stabilite potrivit 
prevederilor legii reţinute de către organele fiscale, urmează a se stabili pe de o parte în urma 
soluţionării contestaţiei pe cale administrativă şi ulterior pe cale judecătorească potrivit Legii 
nr.554/2006 în urma administrării probelor, fapt reţinut de către  instanţa de fond în motivarea 
hotărârii, pârâta a stabilit obligaţii suplimentare de plată ca urmare a interpretării unei dispoziţii 
legale, neputându-se aprecia la momentul învestirii instanţei de fond cu soluţionarea cererii de 
suspendare vă din actele administrative atacate rezultă aceea îndoială asupra legalităţii lor. 
          Intimata SC M.F. SRL Constanţa, prin întâmpinarea depusă la dosar, a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei civile nr.532/2013 a Tribunalului Constanţa ca legală 
şi temeinică. 
          Curtea, examinând recursul prin prisma criticilor formulate, reţine caracterul său 
fondat pentru următoarele considerente: 
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 Suspendarea unui act administrativ apare ca fiind o măsură excepţională, fiind o garanţie 
instituită în favoarea persoanei vătămate, în scopul evitării eventualelor pagube suferite ca urmare a 
executării actului administrativ pretins a fi nelegal. 

 Dispoziţiile art. 14 din Legea 554/2004 impun întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
cererea de suspendare să fie formulată în cazuri bine justificate şi să prevină apariţia unei pagube 
iminente. 

În acest sens s-a pronunţat Curtea Constituţională prin decizia nr. 177/02.03.2006.  
Aprecierea unui caz ca fiind bine justificat se face în raport de toate circumstanţele cauzei, 

de situaţiile de fapt şi de drept existente, situaţii de natură a crea o îndoială puternică asupra 
legalităţii actului administrativ contestat. 

În speţă, Curtea reţine că prima instanţă, în lipsa întrunirii cumulative a celor doua condiţii 
cerute de legiuitor, a făcut o aplicare greşită a legii apreciind că se impune suspendarea executării 
deciziei de impunere nr. 1600/17.12.2012. 

Desigur că  invocarea unor motive de nelegalitate a unui act administrativ de către partea ce 
se consideră vătămată prin emiterea acestui act administrativ este de natură de a induce 
judecătorului o îndoială asupra legalităţii acestui act. 

Această „îndoială” nu se confundă însă cu cea avută în vedere de legiuitor atunci când, prin 
dispoziţiile art.14 şi 15 din Legea nr.554/2004, a pus la dispoziţia părţilor măsura suspendării, 
măsură cu un caracter excepţional şi la care se poate apela doar atunci când se dovedeşte un caz bine 
justificat şi  se previne producerea unei pagube materiale  ce nu ar putea fi ulterior reparată. 

Decizia de impunere a fost emisă ca urmare a controlului fiscal efectuat la societatea 
reclamantă în urma căruia s-a constatat că s-a achiziţionat cherestea de la furnizori declaraţi inactivi 
(respectiv unul în dizolvare judiciară  şi trei în stare de inactivitate) astfel încât reclamanta nu 
beneficiază de dreptul de deducere. 

Toate susţinerile referitoare la data la care cele patru societăţi furnizoare au devenit inactive 
şi perioada de facturare a bunurilor achiziţionate necesită administrarea de probatorii în dovedirea 
acestora, urmând să fie valorificate şi analizate de către instanţă pe fondul litigiului. 

Analizând actele depuse în susţinerea cererii de suspendare Curtea constată că, nici prin 
considerentele cererii de suspendare şi nici prin probatoriile administrate în susţinerea acestei cereri, 
reclamanta nu a reuşit să inducă o îndoială puternică asupra legalităţii deciziei de impunere.  

Paguba iminentă, astfel cum este definită de art.2 alin.1lit.s din Legea 554/2004 presupune 
existenţa în cuprinsul actului vizat a unor dispoziţii care, prin aducerea la îndeplinire, i-ar produce 
reclamantei un prejudiciu greu sau imposibil de înlăturat în ipoteza anulării actului. 

Prin niciuna din probele administrate nu s-a dovedit iminenţa producerii pagubei invocate 
iar, sub acest aspect, sunt irelevante simplele afirmaţii referitoare la imposibilitatea continuării unor 
lucrări precum şi la diminuarea  profitului societăţii. 

De aceea, faţă de tot ce s-a arătat, ţinând cont şi de faptul că măsura suspendării este una cu 
caracter excepţional, la care se poate apela atunci când sunt întrunite condiţiile prevăzute expres de 
lege, instanţa reţine că demersul reclamantei nu se  fundamentează  legal şi probatoriu, urmând a fi 
respins în consecinţă. 

Prin urmare, ţinând cont că nu s-a făcut dovada îndeplinirii celor două condiţii instituite de 
art.14 din Legea 554/2004 Curtea, în raport de dispoziţiile art.312 alin 5 Cod  proc.civilă, va admite 
recursul şi va modifica în tot sentinţa recurată în sensul respingerii cererii de suspendare.   
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32. Numirea preşedinţilor sau locţiitorilor acestora în cadrul birourilor secţiilor de 
votare. Obligarea la plata de despăgubiri. 
 

Art. 28 din Legea nr. 67/2004  
Art. 26, alin.(3), din Legea nr. 3/2000 

 
Cererea recurentului a fost verificată prin prisma vocaţiei acestuia de a fi propus pe listele electorale 

pentru ocuparea funcţiei de preşedinte sau locţiitor al acestuia în birourile secţiilor de votare, raportat la 
dispoziţiile legale ce reglementează procedura de înscriere pe liste a persoanelor care şi-au exprimat 
opţiunea în acest sens. 

  O altă critică a recurentului a fost cea a greşitei aprecieri a împrejurării că recurentul nu are studii 
juridice, acesta dovedind, cu adresa eliberată de Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Constanţa că 
deţine studii juridice.  

 Ori, după cum lesne se poate observa, până la obţinerea diplomei de licenţă de către cel care 
urmează studii universitare nu se poate vorbi de dobândirea acelei profesii, astfel că, la momentul alcătuirii 
listelor pentru desemnarea preşedinţilor birourilor de votare şi a locţiitorilor acestora, recurentul nu avea 
finalizate studiile care să-i confere calitatea de jurist. 

Astfel, dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 67/2004 şi cele ale art. 26, alin.(3) din Legea nr. 3/2000 
prevăd, într-adevăr, că „preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt, de regulă, jurişti”, însă marja de apreciere 
în desemnarea persoanelor care să ocupe aceste funcţii este la latitudinea primarului, fără ca acesta să aibă 
obligaţia de a desemna anumite persoane în detrimentul altora. 

 
Decizia civilă nr. 1041/CA/03.06.2013 

                           Dosar nr. 75/88/2013 
 
 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea, reclamantul B.S. în contradictoriu cu 
pârâta Primăria Municipiului Tulcea prin Primar a solicitat obligarea Primăriei Municipiului Tulcea 
la următoarele despăgubiri materiale: plata unei sume băneşti egală cu indemnizaţia corespunzătoare 
calităţii de locţiitor al preşedintelui unei secţii de votare, care s-a acordat la alegerile locale din data 
de 10.06.2012, plata unei sume băneşti egala cu indemnizaţia corespunzătoare calităţii de Preşedinte 
al unei secţii de votare, care s-a acordat la referendumul din data de 29.07.2012, organizat pentru 
suspendarea Preşedintelui României, actualizarea sumelor mai sus menţionate cu indicele preturilor 
de consum (rata inflaţiei) de la data naşterii drepturilor, respectiv 10.06.2012 si 29.07.2012, până la 
data plăţii efective, obligarea Primăriei Municipiului Tulcea la plata către mine a sumei de 10.000 
lei, reprezentând reparaţia pentru daunele morale cauzate cu ocazia celor doua scrutinuri electorale, 
precum şi obligarea Primăriei Municipiului Tulcea la plata cheltuielilor de judecata. 
 Cererea  s-a întemeiat pe dispoziţiile art. 1, alin. (1), art. 8, alin. (1), art. 11, alin. (1), lit. a) 
din Legea nr. 554/2004 si pe prevederile art. 82, alin. 1 si art. 112 din Codul de procedura civila, 
precum si pe dispoziţiile art. 1357, alin. (1), art. 1359, art. 1381, alin. (1) si alin. (2), art. 1385, alin. 
(1), alin. (2), alin (3) si alin. (4), art. 1386, alin. (1) si alin. (2) din Noul Cod Civil. 
 În fapt reclamantul a arătat: 
 - Cu privire la neînscrierea de către Primăria Tulcea pe lista de pe care urma sa se efectueze 
trA.ea la sorti pentru alegerile locale din 10.06.2012. 
 Pe data de 23.04.2012 a completat şi depus la Registratura Generală a Primăriei Tulcea, 
înregistrată cu nr. 9355/23.04.2012, cererea tip pusă la dispoziţia cetăţenilor de aceasta instituţie, 
prin care am solicitat înscrierea sa pe lista ce urma a fi înaintată Prefecturii Tulcea, această instituţie 
urmând a o valida in vederea efectuării tragerii la sorti pentru desemnarea preşedinţilor si 
locţiitorilor acestora in birourile secţiilor de votare in Circumscripţia electorala nr. 1 din municipiul 
Tulcea la alegerile locale din data de 10.06.2012. 
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 La cererea respectivă era anexată şi o declaraţie-tip pe proprie răspundere, pe care de 
asemenea a completat-o, prin care a notificat că nu are nici o apartenenţă politica, nu candidez la 
alegerile locale nici eu si nici rudele mele si nici nu sunt ruda pana la gradul al doilea cu vreunul din 
candidaţii la acele alegeri. 
 În data de 6 sau 7 iunie 2012 a avut loc, la sala Mihail Kogalniceanu, instruirea persoanelor 
desemnate ca preşedinţi si locţiitori în secţiile de votare, instruire la care nu a fost anunţat să 
participe, situaţie care i-a dat de înţeles că numele său nu fusese inclus pe lista. 
 Ulterior a aflat că într-adevăr numele nu i-a fost înscris pe lista întocmită de Primăria Tulcea 
şi înaintată către Instituţia Prefectului in vederea desemnării, prin tragere la sorţi, a preşedinţilor şi 
locţiitorilor acestora in birourile secţiilor de votare, conform Legii nr. 67/2004. 
 Pe data de 7 iunie a solicitat o audienţă în regim de urgenţă Primarului municipiului Tulcea, 
Dl. H.C., căruia i-a expus in amănunt situaţia creată, acesta a notat toate datele necesare şi i-a 
promis că va rezolva problema şi îl va informa asupra rezultatului. 
 I-a comunicat Dlui Primar şi pretenţiile, în sensul că dorea, ca despăgubire pentru eroarea pe 
care au săvârşit-o angajaţii Primăriei care s-au ocupat de întocmirea listei respective, sa i se 
plătească suma pe care ar fi obţinut-o dacă ar fi fost desemnat in calitatea pe care a solicitat-o, 
respectiv aceea de locţiitor al preşedintelui intr-o secţie de votare. 
 De asemenea, i-a sugerat ca suma respectivă să o reţină din drepturile salariale ale 
vinovatului/vinovaţilor, ca sancţiune, iar Dl. Primar a considerat că pretenţiile sunt normale. 
 Pe data de 08.06.2012 a formulat si depus la Prefectura Tulcea o cerere, înregistrata sub nr. 
9761/08.06.2012. prin care a solicitat sa i se comunice si in scris ceea i se comunicase deja verbal, 
respectiv dacă a fost sau nu inclus de Primărie pe lista înaintată către Prefectură. 
 Pe data de 26.06.2012 a primit din partea Instituţiei Prefectului răspunsul scris la petiţie, prin 
adresa nr. 10603/22.06.2012. in care se preciza ca nu fusese înscris pe lista întocmită de Primărie si 
comunicata Prefecturii, lista de pe care urma sa se efectueze tragerea la sorti a preşedinţilor si 
locţiitorilor lor in secţiile de votare la alegerile locale din 10.06.2012. 
 În urma primirii răspunsului de la Prefectură, a formulat o cerere către Primăria municipiului 
Tulcea, înregistrata sub nr 15011/02.07.2012. in care a expus situaţia si i-a comunicat Dlui Primar că 
a fost frustrat de un drept real si legitim de către o autoritate publică, si-i solicita sa dispună, ca 
despăgubire materială, plata unei sume băneşti egala cu indemnizaţia pe care ar fi primit-o daca ar fi 
fost desemnat ca locţiitor al preşedintelui intr-o secţie de votare la alegerile locale din iunie 2012. 
 Prin răspunsul primit de la Primăria Tulcea, formulat de Biroul Contencios Administrativ din 
cadrul acestei instituţii, concretizat prin adresa nr. 15.011/11.07.2012, i s-a comunicat că, potrivit 
dispoziţiilor Legii nr. 67/2004, desemnarea preşedinţilor şi a locţiitorilor lor se face, prin tragere la 
sorţi, dintre magistraţii si ceilalţi jurişti existenţi în judeţ. 
 I s-a mai comunicat că motivul pentru care nu a fost nominalizat pe lista propunerilor este 
acela ca in cererea de solicitare pentru participare la scrutinul electoral din data de 10.06.2012, a 
menţionat că este de profesie inginer, neîncadrându-se aşadar in prevederile Legii nr. 67/2004. 
 II. Cu privire la neînscrierea pe lista de pe care s-a efectuat tragerea la sorţi pentru 
referendumul din 29.07.2012. 
 Pe data de 10.07.2012 a completat si depus, de asemenea la Primăria Tulcea, o cerere-tip, 
înregistrata sub nr. 15728/10.07.2012. prin care solicita înscrierea pe lista de pe care urma să se 
efectueze tragerea la sorti pentru desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de 
votare din municipiul Tulcea, ocazionat de referendumul din data de 29.07.2012, privind demiterea 
Preşedintelui României. 
 Ca şi la alegerile locale din iunie 2012, a completat şi o declaraţie-tip pe proprie răspundere, 
prin care a notificat că nu are apartenenţa politica/nu face parte din nici un partid politic/formaţiune 
politica/alianţa politica electorala şi îşi exprima acordul de a participa la tragerea la sorţi in vederea 
desemnării preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din municipiul Tulcea. 
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 În plus fata de cererea-tip de la alegerile locale, pentru a preveni neînscrierea pe lista de pe 
care urma a se efectua tragerea la sorţi pentru că nu se încadra în prevederile Legii nr. 67/2004, prin 
adresa înaintată la Primăria Tulcea şi înregistrata cu nr. 16815/24.07.2012. a anexat la cererea-tip o 
adeverinţă eliberată de Facultatea de Drept si Administraţie Publica Constanta, Specializarea Drept, 
din care rezulta faptul că are studii juridice, conform prevederilor legale. 
 Cu toate acestea, nici de aceasta dată nu a fost înscris de către Primăria Tulcea pe lista 
respectivă, motiv pentru care a solicitat o alta audienţă în regim de urgenţă la Primarul municipiului 
Tulcea, în care a cerut lămuriri cu privire la această nouă încălcare a drepturilor constituţionale şi 
cetăţeneşti. 
 Reprezentaţii Primăriei i-au vorbit despre întocmirea a doua liste separate, doar una fiind 
folosită pentru efectuarea tragerii la sorţi, persoanele din cealaltă listă, intre care se pare că figura şi 
numele reclamantului, au fost păstrate ca rezerve in cazul in care unul sau mai mulţi titulari din 
prima listă nu s-ar fi prezentat la secţii in ziua votării. 
 Mai arată că a formulat si depus la Instituţia Prefectului Judeţului Tulcea o adresa, 
înregistrată sub nr. 13908/31.07.2012. prin care a solicitat sa i se comunice următoarele: 

- dacă a fost înscris pe lista de pe care s-a efectuat tragerea la sorti pentru desemnarea 
preşedinţilor secţiilor de votare, si daca nu, care au fost motivele care au condus la aceasta eroare ? 

- pe ce dată a avut loc tragerea la sorti pentru desemnarea preşedinţilor secţiilor de votare 
la referendum ? 

- pe ce dată Primăria Tulcea a înaintat la Instituţia Prefectului aşa-zisa "lista cu persoanele 
in rezerva" ? 

Prin răspunsul primit, concretizat în adresa nr.14703/09.08.2012, Prefectura Tulcea i-a 
comunicat următoarele: 

- nu a fost înscris "pe lista persoanelor recomandate de Primarul mun. Tulcea in vederea 
desemnării, in condiţiile Legii nr. 3/2000, a preşedinţilor birourilor secţiilor de votare constituite la 
nivelul municipiului Tulcea, insă instituţia noastră nu cunoaşte motivele neînscrierii pe lista sus 
menţionata". 

- desemnarea, prin tragere la sorti, a preşedinţilor birourilor secţiilor de votare constituite la 
nivelul judeţului Tulcea de către preşedintele Tribunalului Tulcea a avut loc la data de 20 iulie 2012. 

- lista respectiva "a fost comunicata instituţiei noastre pe data de 25 iulie 2012, ca răspuns 
la adresa nr. 12652/2012, formulata de Instituţia Prefectului Judeţului Tulcea".  

Pe data de 23.08.2012 a primit de la Primăria Tulcea adresa nr. 16815/22.08.2012. ca 
răspuns la adresa nr. 16815/24.07.2012, prin care i se comunica, practic, acelaşi răspuns ca si la 
adresa nr. 15011/ 11.07.2012, de la alegerile locale, în sensul că, potrivit art. 24, alin. (5) din Legea 
nr. 67/2004, desemnarea preşedintelui si a locuitorului acestuia se face in şedinţă publică de către 
preşedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre magistraţi şi ceilalţi jurişti, existenţi in judeţ. 

În plus, în adresa respectiva se menţionează că depunerea adeverinţei din care rezulta că 
are studii juridice nu este o dovadă suficientă pentru a fi inscris pe lista, întrucât nu este licenţiat, in 
opinia reprezentanţilor Primăriei Tulcea, aceasta condiţie fiind esenţială pentru calitatea de jurist. 

Reclamantul a mai arătat că, din punctul său de vedere, neînscrierea de către Primăria 
Tulcea pe listele de pe care urma să se efectueze tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedinţilor şi 
locţiitorilor acestora, atât la alegerile locale cât şi la referendum, a constituit o eroare săvârşită în 
mod intenţionat şi cu rea voinţa de către reprezentanţii instituţiei menţionate. 

Apreciază ca neînscrierea, de către Primăria Tulcea, pe listele ce urmau să fie înaintate 
către Prefectura Tulcea, s-a datorat unui exces de putere, aşa cum este definit prin art. 2, alin. (1), lit. 
n) din Legea nr. 554/2004, care a avut ca finalitate imediata crearea unui prejudiciu material viitor si 
previzibil (paguba iminenta), conform aceluiaşi art. 2, alin. (1), lit. s) din aceeaşi lege. 

S-a mai învederat că, dacă Primăria Tulcea avea în intenţie să impună respectarea cu 
stricteţe a legii, avea obligaţia de a introduce în textul cererilor-tip puse la dispoziţia cetăţenilor, 
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privind înscrierea în lista pentru tragerea la sorti, un pasaj care să prevadă strict ca pot completa si 
depune aceste cereri doar cetăţenii care au studii juridice. 

Ori, după cum se constată, o astfel de condiţie nu este impusă, având în vedere menţiunea 
că, potrivit conţinutului acelor cereri tip, 

- pentru alegerile locale, au avut dreptul de a solicita înscrierea pe lista, alături de jurişti, şi 
"alte persoane care se bucură de prestigiu''. 

- pentru referendum, exista o formulare si mai generala si accesibila tuturor categoriilor de 
cetăţeni ai municipiului, in sensul ca orice cetăţean al municipiului Tulcea are dreptul de a completa 
cererea pentru "înscrierea pe lista altor persoane care se bucura de o reputaţie neştirbita, lista de pe 
care se va efectua tragerea la sorti in vederea desemnării preşedinţilor birourilor electorale ale 
secţiilor de votare din mun. Tulcea." 

S-a mai susţinut că reprezentanţii Primăriei Tulcea au dat dovadă de o atitudine de rea 
voinţa faţă de petent ce este susţinută de faptul că pe lista înaintată către Prefectura au fost înscrise şi 
numeroase persoane care nu au îndeplinit strict cerinţele legii, pe care Primăria Tulcea le invocă cu 
un exces de zel demn de o cauză mai buna doar faţă de petent, în sensul că acele persoane nu aveau 
studii Juridice, respectiv profesori, învăţători, economişti, medici, între acestea chiar şi pensionari. 

Se arată că, atât la alegerile locale cât şi la referendumul din acest an, ca de altfel şi la toate 
alegerile anterioare, toate aceste persoane cu funcţiile mai sus menţionate, fără studii juridice, au 
fost desemnate în funcţiile de preşedinţi ai birourilor electorale din secţiile de votare, sau locţiitori ai 
acestora. 

Astfel încât, având în vedere consideraţiile de mai sus, apreciază că motivaţia paratei, 
conform căreia nu a fost înscris pe listele respective întrucât nu este licenţiat în drept, este 
nepertinentă, lipsita de relevanţă şi discriminatorie faţă de petent în raport cu celelalte persoane 

În plus, se poate vorbi şi de aplicarea unor măsuri abuzive din partea unei 
instituţii/autorităţi publice faţă de un cetăţean, ceea ce impune imperios aplicarea legii pentru 
stoparea unor astfel de practici şi conduce, cu atât mai mult, la sancţionarea instituţiei respective, în 
speţa Primăria Tulcea. 

S-a mai susţinut inducerea reclamantului intr-o eroare voita de către reprezentanţii 
Primăriei, cu privire la întocmirea unei liste auxiliare a rezervelor, din care ar fi fost desemnaţi 
preşedinţii şi locţiitorii lor în cazul absenţei titularilor, este evidenta, având în vedere ca aceasta listă 
a fost comunicată formal Prefecturii, şi doar la cererea acesteia, abia pe data de 25 iulie 2012, deci la 
5 zile după efectuarea tragerii la sorţi. 

S-a arătat că Primăria Tulcea, conform prevederilor legale, nu avea nici o obligaţie de a se 
implica in a stabili cine are sau cine nu are dreptul de a fi înscris pe lista respectiva, singura obligaţie 
a reprezentanţilor Primăriei era doar să înainteze către Prefectura lista cu toate persoanele care au 
completat si depus cererile-tip, urmând ca obligaţia de a selecta şi a întocmi lista in forma finala sa 
revină Prefecturii si Preşedintelui Tribunalului. 

Căci, aşa cum prevede legea, prin chiar textul art. 24, alin. (5) din Legea nr. 67/2004, 
"Desemnarea se face prin tragere la sorti, dintre magistraţii si ceilalţi jurişti existenţi in judeţ sau in 
municipiul Bucureşti. Lista magistraţilor care participa la tragerea la sorţi se întocmeşte de către 
preşedintele tribunalului, iar cea a celorlalţi jurişti, de către prefect împreună cu preşedintele 
tribunalului şi câte un reprezentant din partea fiecărui partid politic parlamentar. 

Iata, aşadar, că o eventuală implicare a Primăriei în stabilirea formei finale a listei cu 
persoanele pasibile de a fi desemnate ca preşedinţi sau locţiitori, nu este prevăzuta în lege, 
reprezentanţii Primăriei depăşindu-şi sarcinile de serviciu, situaţie care conduce finalmente la 
încălcarea limitelor competentei prevăzuta de lege prin încălcarea drepturilor si libertăţilor 
cetăţenilor, in sensul legii exercitând un exces de putere. 

Cu privire la obligarea Primăriei Tulcea la plata sumei de 10.000 lei, reprezentând daune 
morale reparatorii, reclamantul arată că neînscrierea, de către Primăria Tulcea, pe listele de pe care 
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urmau a fi desemnaţi prin tragere la sorti, preşedinţii si locţiitorii acestora in secţiile de votare la 
alegerile locale din iunie si la referendumul pentru demiterea Preşedintelui României din iulie 2012, 
a fost perceputa de cunoscuţii săi ca o incompatibilitate de a ocupa aceste funcţii, întemeiata pe 
posibile probleme pe care le-ar putea avea cu legea si cu cazierul, sau ca  nu s-ar bucura de prestigiu, 
ori ca ar avea o reputaţie proasta in societate, ceea ce, desigur, nu era adevărat, dar a condus la 
afectarea imaginii mele, fiindu-i lezate onoarea si demnitatea. 

Prin refuzul nejustificat al Primăriei Tulcea, prin reprezentanţii săi, de a-l înscrie pe listele 
respective, i s-a creat un disconfort psihic şi a considerat aceasta atitudine ca un act ofensator la 
adresa mea, situaţie preluata în plan psihic şi de familia sa. 

Temeinicia pretenţiilor materiale privind cuantumul despăgubirilor morale solicitate este 
susţinută de îndeplinirea condiţiilor generale ale răspunderii civile, întrucât exista o legătura de 
cauzalitate intre fapta Primăriei de a nu-l înscrie pe listele menţionate si prejudiciul moral creat, in 
sensul ca fapta a fost săvârşita cu vinovăţie, iar prejudiciul este cert si determinabil, respectiv 
indemnizaţia care i s-a acordat pentru îndeplinirea funcţiilor de preşedinte si locţiitor in secţiile de 
votare. 

Faţă de cele arătate anterior, reclamantul solicită admiterea cererii aşa cum a formulat-o si, 
pe cale de consecinţa, obligarea Primăriei Municipiului Tulcea la plata unor sume băneşti egale cu 
indemnizaţia corespunzătoare calităţii de locţiitor al preşedintelui unei secţii de votare, care s-a 
acordat la alegerile locale din data de 10.06.2012 si cu indemnizaţia corespunzătoare calităţii de 
Preşedinte al unei secţii de votare, care s-a acordat la referendumul din data de 29.07.2012, 
organizat pentru suspendarea Preşedintelui României, actualizarea acestora cu rata inflaţiei de la 
data naşterii drepturilor, respectiv 10.06.2012 si 29.07.2012, pana la data plaţii efective, precum si 
obligarea Primăriei Municipiului Tulcea la plata sumei de 10.000 lei, reprezentând reparaţia pentru 
daunele morale cauzate cu ocazia celor doua scrutinuri electorale. 

În dovedire, s-a  anexat la cerere de chemare în judecata: cererea-tip nr. 9355/23.04.2012, 
către Primăria Tulcea, pentru înscrierea pe lista care urma a fi înaintată Prefecturii Tulcea, 
declaraţia-tip, pe proprie răspundere, aferenta cererii respective, adresa nr. 9761/08.06.2012, către 
Prefectura Tulcea, - Adresa nr. 10603/22.06.2012, cuprinzând răspunsul Prefecturii, adresa nr. 
15011/02.07.2012, către Primăria Tulcea, adresa nr. 15011/11.07.2012, răspunsul Primăriei Tulcea, 
cererea-tip nr. 15728/10.07.2012, către Primăria Tulcea, declaraţia-tip pe proprie răspundere, 
aferenta cererii, adresa nr. 16815/24.07.2012, către Primăria Tulcea, de înaintare a adeverinţei 
eliberata de Facultatea de Drept Constanta, adeverinţa eliberata de Facultatea de Drept si 
Administraţie Publica Constanta, prin care se face dovada studiilor juridice, adresa nr. 
13908/31.07.2012, către Prefectura Tulcea, adresa nr. 14703/09.08.2012, conţinând răspunsul 
Prefecturii, adresa nr. 16815/22.08.2012, conţinând răspunsul Primăriei Tulcea la adresa nr. 
16815/24.07.2012. 

În drept cererea se întemeiază pe dispoziţiile art. 1, alin. (1), art. 8, alin. (1), art. 11, alin. 
(1), lit. a) din Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ si pe prevederile art. 82, alin. 
1 si art. 112 din Codul de procedura civila, precum si pe dispoziţiile art. 1357, alin. (1), art. 1359, 
art. 1381, alin. (1) si alin. (2), art. 1385, alin. (1), alin. (2), alin (3) si alin. (4), art. 1386, alin. (1) si 
alin. (2) din Noul Cod Civil 

Pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii promovate de 
reclamantul B.S. 

În fapt, prin cererea introductivă, reclamantul solicită instanţei de judecată ca, prin 
hotărârea ce o va pronunţa, să constate că a fost vătămat într-un drept al său prevăzut de lege şi, ca 
urmare, să fie obligată instituţia pârâta la plata unor sume de bani si daune morale  

Acţiunea de chemare în judecată întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 544/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare - este structurată pe faptul că reclamantul nu a fost înscris pe 
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listele cuprinzând persoanele propuse de Primarul Municipiului Tulcea în vederea desemnării, prin 
tragere la sorţi, a preşedinţilor şi locţiitorilor acestora în birourile electorale ale secţiilor de votare. 

Pârâta solicită să se reţină că cele susţinute de reclamant în cererea de chemare în judecată 
sunt lipsite de fundament juridic, motivat de următoarele aspecte: 

1) În conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, "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, 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 acelaşi act normativ, instanţa, soluţionând cererea, 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. în 
cazul soluţionării cererii, instanţa hotărăşte şi asupra despăgubirilor pentru daunele materiale şi 
morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru. 

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. 

În raportul dedus judecăţii, reclamantul nu se află în situaţia în care un act administrativ 
vătămător pentru drepturile şi interesele sale să fie anulat şi nici în ipoteza nesoluţionării sau 
refuzului nejustificat de a-i fi soluţionată o cerere. 

Mai exact, numitul B.S. reclamă faptul că nu a fost inclus pe listele cuprinzând persoanele 
propuse pentru funcţia de preşedinte/locţiitor al acestuia pentru birourile electorale ale secţiilor de 
votare din municipiul Tulcea. 

Mai precizează pârâta că, potrivit reglementărilor legale în vigoare, este prerogativa 
primarului de a recomanda persoanele pe care le consideră potrivite pentru a ocupa o astfel de 
funcţie. 

În acest sens, invocă art. 28 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, care stabileşte că "(2) Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi 
de preşedintele tribunalului, prin tragere la sorţi, dintre persoanele înscrise pe o listă întocmită de 
prefect, la propunerea primarilor. Tragerea la sorţi se face pe funcţii. 

Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt, de regulă, jurişti care, potrivit declaraţiei pe propria 
răspundere, nu fac parte din niciun partid politic. 

În cazul în care numărul juriştilor este insuficient, lista întocmită de prefect potrivit alin. 
(2) se completează cu alte persoane propuse de primar, care au, de regulă, cel puţin studii medii, se 
bucură de prestigiu în localitatea în care domiciliază şi nu fac parte din niciun partid politic ". 

De asemenea, art. 26 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului prevede că "(2*2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt stabiliţi 
de către preşedintele tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, ....prin tragere la 
sorţi. 

(3) Tragerea la sorţi se face de pe o listă care va cuprinde, în următoarea ordine: judecătorii 
şi procurorii, precum şi alţi jurişti din judeţ sau din municipiul Bucureşti, care nu fac parte dintr-un 
partid politic. 
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4. Dacă numărul juriştilor este insuficient, tragerea la sorţi se face de pe o altă listă care va 
cuprinde persoane de altă specialitate, cu o reputaţie neştirbită şi care nu fac parte din nici un partid 
politic 

5. Lista cuprinzând alţi jurişti decât judecătorii şi procurorii, precum şi lista cuprinzând 
persoanele prevăzute la alineatul precedent vor fi întocmite de prefect, la propunerea primarilor, şi 
vor fi transmise preşedintelui tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti în cel mult 48 de 
ore de la stabilirea zilei referendumului". 

 S-a învederat că, aşa cum în mod clar reiese din articolele sus-enunţate, este un drept si, în 
acelaşi timp, un privilegiu al primarului de a întocmi listele cu persoane care au o reputaţie neştirbită 
si care nu fac parte din niciun partid politic. 

Sub un prim aspect, menţionează că au existat îndoieli cu privire la apartenenţa politică a 
reclamantului. Astfel, deşi acesta a depus o declaraţie pe proprie răspundere prin care a susţinut că 
nu face parte din niciun partid politic, deţinea informaţii că este membru al PRM. 

De altfel, pe data de 11.05.2012, pe site-ul Biroului Electoral Central a fost afişată o 
hotărâre privind respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de numitul B.S. împotriva 
numirii reprezentantului PRM în Biroul Electoral Judeţean Tulcea. Din Hotărârea nr. 
40H/11.05.2012 a Biroului Electoral Central rezultă că sus-numitul a contestat faptul că a fost 
înlocuit în mod nejustificat de către un alt membru al PRM. In acest fel, s-a confirmat că 
reclamantul făcea parte dintr-un partid politic. 

Prin urmare, cum avea cunoştinţă de existenţa unei situaţii de incompatibilitate, intimata nu 
înţelege raţionamentul privind depunerea prezentei cereri de judecată. 

Sub un alt aspect, precizează că reclamantul nu avea, la data întocmirii listelor în cauză, 
calitatea de jurist. Astfel, în cererea de solicitare pentru participarea la scrutinul electoral din data de 
10.06.2012, acesta a menţionat că este de profesie inginer. Într-adevăr, odată cu cererea a fost 
depusă şi o adeverinţă eliberată de Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din cadrul 
Universităţii Spiru Haret, însă din cuprinsul său nu a reieşit decât că petentul era înscris în anul 
universitar 2011-2012, anul IV de studii, forma de învăţământ IFR. 

Ţinând seama de faptul că legea nu stabileşte priorităţi decât pentru magistraţi şi jurişti, 
consideră că numai dacă era licenţiat în ştiinţe juridice, reclamantul putea să conteste întemeiat 
faptul că nu a fost înscris pe lista propunerilor formulate de Primarul Municipiului Tulcea în vederea 
desemnării preşedinţilor sau locţiitorilor acestora la birourile secţiilor de votare. 

Se mai menţionează că preşedintele sau locţiitorul acestuia se desemnează de către 
preşedintele tribunalului, prin tragere la sorţi, dintre persoanele înscrise pe o listă întocmită de 
prefect, la propunerea primarului. 

Prin urmare, este evident că înscrierea pe listele cu propuneri nu conferă siguranţa că 
petentul va ocupa vreuna dintre funcţiile amintite, întrucât lista primarului nu face decât să 
completeze lista întocmită de către prefect. 

De asemenea, cum lista cuprinde un număr de persoane mai mare cu 10% decât cel 
necesar, iar desemnarea se face prin tragere la sorţi, există numai posibilitatea, nu şi certitudinea că 
cel ce optează pentru funcţia de preşedinte/locţiitor al unei secţii de votare să şi ocupe respectiva 
funcţie. 

In consecinţă, relativ la susţinerea reclamantului că a fost vătămat într-un interes legitim 
prin neînscrierea pe listele de propuneri, consideră că este neîntemeiată faţă de situaţia de fapt 
existentă şi de drept invocată. 

Prin prisma celor precizate, se observă cum capetele de cerere privind obligarea instituţiei 
la plata indemnizaţiilor care s-au acordat cu ocazia alegerilor locale din data de 10.06.2012 şi a 
referendumului pentru demiterea Preşedintelui României din data de 29.07.2012, precum şi 
actualizarea lor cu rata inflaţiei sunt nefondate, motiv pentru solicită pârâta respingerea acestora. 



429 
 

In ceea ce priveşte capătul de cerere privind obligarea la plata sumei 
de 10.000 lei cu titlu de daunele morale, solicita la fel respingerea ca neîntemeiat. 

Pârâta a anexat in copie, următoarele înscrisuri:adresa înregistrată cu nr. 167/10.05.2012 la 
BEJ Tulcea, contestaţia formulată de domnul B.S., Hotărârea nr. 40H/11.05.2012 a Biroului 
Electoral Central, adresa nr. 1164/02.05.2012 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea; lista cu 
persoanele propuse pentru funcţia de preşedinte/locţiitor în secţiile de votare pentru scrutinul 
organizat pentru alegerile locale, înregistrată cu nr. 7855/15.05.2012, adresele nr. 1749/10.07.2012 
şi nr. 1816/17.07.2012 ale Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, listele cu persoanele propuse 
pentru funcţia de preşedinte/locţiitor în secţiile de votare pentru scrutinul organizat pe data de 
29.07.2012, înregistrate cu nr. 12562/16.07.2012 şi 13319/25.07.2012. 

Prin sentinţa civilă nr.2310/05.04.2013 Tribunalul Tulcea a respins ca nefondată acţiunea 
formulată de reclamantul B.S. în contradictoriu cu pârâta Primăria Municipiului Tulcea, prin Primar. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Reclamantul solicita obligarea Primăriei Municipiului Tulcea la următoarele despăgubiri 

materiale: plata unei sume băneşti egala cu indemnizaţia corespunzătoare calităţii de locţiitor al 
preşedintelui unei secţii de votare, care s-a acordat la alegerile locale din data de 10.06.2012, plata 
unei sume băneşti egala cu indemnizaţia corespunzătoare calităţii de Preşedinte al unei secţii de 
votare, care s-a acordat la referendumul din data de 29.07.2012, organizat pentru suspendarea 
Preşedintelui României, actualizarea sumelor mai sus menţionate cu indicele preturilor de consum 
(rata inflaţiei) de la data naşterii drepturilor, respectiv 10.06.2012 si 29.07.2012, pana la data plaţii 
efective, obligarea Primăriei Municipiului Tulcea la plata către mine a sumei de 10.000 lei, 
reprezentând reparaţia pentru daunele morale cauzate cu ocazia celor doua scrutinuri electorale, 
precum si obligarea Primăriei Municipiului Tulcea la plata cheltuielilor de judecata. 

Problema de drept care se ridică in cauza pendinte este daca neincluderea reclamantului pe 
listele cuprinzând persoanele propuse pentru funcţia de preşedinte/locţiitor al acestuia pentru 
birourile electorale ale secţiilor de votare din municipiul Tulcea este abuzivă, daca primarul avea 
obligaţia de a-l include si daca neincluderea este abuzivă si poate atrage plata sumelor solicitate. 

Potrivit art. 28 din Legea nr. 67/2004 aplicabilă in cauza pentru alegerea autorităţilor 
locale: 

„(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt constituite dintr-un preşedinte, un 
locţiitor al acestuia şi 5 membri în cazul secţiilor de votare din comune şi oraşe, respectiv 9 membri 
în cazul secţiilor de votare din municipii şi din sectoarele municipiului Bucureşti. 

(2) Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi de preşedintele tribunalului, prin 
tragere la sorţi, dintre persoanele înscrise pe o listă întocmită de prefect, la propunerea primarilor. 
Tragerea la sorţi se face pe funcţii. 

(3) Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt, de regulă, jurişti care, potrivit declaraţiei pe 
propria răspundere, nu fac parte din niciun partid politic. 

(4) În cazul în care numărul juriştilor este insuficient, lista întocmită de prefect potrivit alin. 
(2) se completează cu alte persoane propuse de primar, care au, de regulă, cel puţin studii medii, se 
bucură de prestigiu în localitatea în care domiciliază şi nu fac parte din niciun partid politic. Lista 
cuprinde un număr de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar. Persoanele prevăzute în listă, 
care nu sunt desemnate preşedinţi sau locţiitori ai acestora, rămân la dispoziţia preşedintelui 
tribunalului pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor stabiliţi potrivit alin. (2). Lista trebuie 
să conţină elementele prevăzute la art. 24 alin. (5)”. 
 Potrivit art. 26 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăşurarea referendumului : 

„(1) În cazul referendumului naţional, birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al 
municipiului Bucureşti, oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral 
pentru secţiile de votare organizate în afara ţării se compun dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi 
ai partidelor politice reprezentate în Parlament; în cazul referendumului local, birourile electorale de 
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circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi birourile electorale ale secţiilor de votare se compun 
dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice reprezentate în consiliul local sau 
judeţean. 

(1^1) În cazul organizării unui referendum naţional, se constituie birouri electorale de 
circumscripţie doar la nivel de judeţ şi la nivelul municipiului Bucureşti, birou electoral pentru 
secţiile de votare organizate în afara ţării, precum şi oficii electorale de sector al municipiului 
Bucureşti. 

(2) Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului 
Bucureşti, al biroului electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării, precum şi cei ai 
oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt stabiliţi de către preşedintele 
tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, în cel mult 3 zile de la stabilirea zilei 
referendumului, prin tragere la sorţi. 

(2^1) Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie ale municipiilor, oraşelor şi 
comunelor sunt stabiliţi de către preşedintele tribunalului judeţean, în cel mult 3 zile de la stabilirea 
zilei referendumului, prin tragere la sorţi 

(2^2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt stabiliţi de către preşedintele 
tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, cu cel puţin 7 zile înainte de ziua 
referendumului, prin tragere la sorţi. 

(3) Tragerea la sorţi se face de pe o listă care va cuprinde, în următoarea ordine: judecătorii 
şi procurorii, precum şi alţi jurişti din judeţ sau din municipiul Bucureşti, care nu fac parte dintr-un 
partid politic. 

(4) Dacă numărul juriştilor este insuficient, tragerea la sorţi se face de pe o altă listă care va 
cuprinde persoane de altă specialitate, cu o reputaţie neştirbită şi care nu fac parte din nici un partid 
politic. 

(5) Lista cuprinzând alţi jurişti decât judecătorii şi procurorii, precum şi lista cuprinzând 
persoanele prevăzute la alineatul precedent vor fi întocmite de prefect, la propunerea primarilor, şi 
vor fi transmise preşedintelui tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti în cel mult 48 de 
ore de la stabilirea zilei referendumului”. 

Instanţa reţine că preşedintele si locţiitorul sunt de regulă jurişti, potrivit art. 28 alin. 3 din 
Legea nr. 67/ 2004 si art. 26 alin. 3 din Legea nr. 3/2000. Din declaraţiile depuse de reclamant se 
reţine că reclamantul şi-a indicat ca profesie “inginer”. Pe de altă parte, din adeverinţa eliberata de 
Universitatea Spiru Haret se reţine că reclamantul este student în anul IV de studii, forma de 
învăţământ IFR la programul de studii universitare de licenţă “drept”, astfel încât până la obţinerea 
diplomei de licenţă nu poate avea calitatea de jurist, astfel încât nu-i sunt aplicabile dispoziţiile art. 
28 alin. 3 din Legea nr. 67/ 2004 si art. 26 alin. 3 din Legea nr. 3/2000. 

În speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 67/ 2004 şi art. 26 alin. 4 
din Legea nr. 3/2000, dacă numărul juriştilor este insuficient lista se completează cu alte persoane 
propuse de primar, care au, de regulă, cel puţin studii medii sau alta specialitate, se bucură de 
prestigiu în localitatea în care domiciliază şi nu fac parte din niciun partid politic. 

Instanţa reţine că în data de 10.05.2012 reclamantul a formulat contestaţie împotriva 
numirii d-nei N.V. în calitate de reprezentant al PRM la BEJ Tulcea arătând că, anterior, secretarul 
partidului a depus în prezenţa reclamantului o altă lista care cuprindea la nr. 1 numele „B.S.”, 
contestaţie care a fost respinsă de BEC prin Hotărârea nr. 40H/11.05.2012. 

Din aceasta contestaţie şi din Hotărârea nr. 40H/11.05.2012(f.42) se constată că 
reclamantul a figurat pe lista depusă de un partid politic, respectiv PRM, cu reprezentanţii acestui 
partid în Biroul Electoral Judeţean, ceea ce a dus la prezumţia ca reclamantul este membru al acestui 
partid politic. 
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Pe de altă parte, din cele doua acte normative se reţine în primul caz, potrivit art. 28 alin. 4 
din Legea nr. 67/2004: 

“În cazul în care numărul juriştilor este insuficient, lista întocmită de prefect potrivit alin. 
(2) se completează cu alte persoane propuse de primar, care au, de regulă, cel puţin studii medii, se 
bucură de prestigiu în localitatea în care domiciliază şi nu fac parte din niciun partid politic”. 
 Pe de altă parte, potrivit 26 alin. 5 din Legea nr. 3/2000, “în cazul în care numărul juriştilor 
este insuficient, lista întocmită de prefect potrivit alin. (2) se completează cu alte persoane propuse 
de primar, care au, de regulă, cel puţin studii medii, se bucură de prestigiu în localitatea în care 
domiciliază şi nu fac parte din niciun partid politic”. 
 Instanţa reţine în ambele situaţii că listele întocmite de prefect se completează cu alte 
persoane propuse de primar, fără a indica modul în care primarul indica persoanele care vor face 
parte din lista întocmita de prefect. 

Nici o dispoziţie legală nu impune primarului să propună respectivele persoane numai după 
îndeplinirea vreunei trageri la sorţi sau unei alte metodologii sau de a propune toate persoanele 
înscrise. 

Cum în dispoziţiile legale mai sus amintite se prevede obligaţia primarului de a propune 
persoane pentru a se completa lista întocmita de prefect, fără a seprevedea si vreun criteriu impus 
primarului în acest sens, instanţa reţine că opţiunea acestuia nu poate fi limitată în niciun fel de 
instanţa, astfel încât va respinge cererea de obligare a Primăriei Municipiului Tulcea la plata unor 
sume băneşti egale cu indemnizaţia corespunzătoare calităţii de locţiitor al preşedintelui unei secţii 
de votare, care s-a acordat la alegerile locale din data de 10.06.2012 si cu indemnizaţia 
corespunzătoare calităţii de Preşedinte al unei secţii de votare, care s-a acordat la referendumul din 
data de 29.07.2012, organizat pentru suspendarea Preşedintelui României, actualizarea acestora cu 
rata inflaţiei de la data naşterii drepturilor, respectiv 10.06.2012 si 29.07.2012, pana la data plaţii 
efective. 

Daunele solicitate de reclamant pot fi acordate doar în situaţia angajării răspunderii civile 
delictuale a persoanei care a cauzat altuia un prejudiciu. Pentru angajarea acestui tip de răspundere 
se impune a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de textul de lege (existenţa faptei ilicite, săvârşirea cu 
vinovăţie a acestei fapte, existenţa unui prejudiciu şi a unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi 
prejudiciu). 

Din probatoriul cauzei nu rezultă săvârşirea unei fapte ilicite a pârâtului, astfel încât faţă de 
respingerea celorlalte capete de cerere, instanţa va respinge si cererea privind obligarea Primăriei 
Municipiului Tulcea la plata sumei de 10.000 lei, reprezentând reparaţia pentru daunele morale 
cauzate cu ocazia celor doua scrutinuri electorale. 
 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs reclamantul criticând-o 
sub aspectele:  
 Hotărârea recurată cuprinde motive contradictoriii şi străine de natura pricinii, motiv prev. de 
art.304 pct. 7 cod procedură civilă. 
 Instanţa de fond îşi structurează dispozitivul de respingere a acţiunii pe două motive 
esenţiale: lipsa studiilor juridice şi apartenenţa petentului la un partid politic. 
 Consideră recurentul că motivele contradictorii şi chiar cele străine de natura pricinii rezultă  
din  următoarele situaţii, pe care  instanţa de fond trebuia să le aibă în vedere în mod obligatoriu, 
respectând astfel principiul contradictorialităţii părţilor. 
 Dreptul petentului cetăţenesc şi democratic de a fi înscris pe listele de propuneri derivă, în 
primul rând, din formularea cererilor tip pe care însăşi Instituţia Primarului le-a  pus la dispoziţia 
cetăţenilor şi pe care le-a completat şi depus la registratura Primăriei. 
 Primăria Municipiului Tulcea, dacă dorea respectarea strictă a prevederilor legale, avea 
obligaţia să formuleze şi să redacteze respectivele cererii-tip în conformitate cu dispoziţiile legale. 
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 Instanţa de fond a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii şi a schimbat înţelesul 
lămurit şi vădit al acestuia, motiv de recurs prev. de art.304 pct. 8 cod procedură civilă. 
 În mod eronat instanţa de fond a apreciat că petentul nu are studii juridice. 
 Prin depunerea adresei nr.620/06.02.2012, eliberată de Facultatea de Drept şi Administraţie 
Publică Constanţa, recurentul reclamant a făcut dovada faptului că est în an terminal şi deţine studii 
juridice. 
 Astfel că interpretarea greşită pe care a dat-o instanţa de fond, respectiv că nu ar acea studii 
juridice, raportat şi la alte persoane, în mod real fără studii juridice, înscrise cu propuneri, a condus 
la faptul că actul juridic dedus judecăţii as fost greşit interpretat schimbând înţelesul lămurit şi vădit 
neîndoielnic al acestuia. 
 Hotărârea pronunţată a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, motiv de recurs 
prev. de art.304 pct. 9 cod procedură civilă. 
 Instanţa de fond a interpretat şi aplicat greşit legea, apreciind, în mod eronat, că toate 
persoanele care urmează a fi înscrise în listele de propuneri de către Primărie trebuie să aibă studii 
juridice. 
 Instanţa de fond nu a examinat cauza sub toate aspectele, motiv de recurs prev. de art.304, 
indice 1 cod procedură civilă. 
 La termenul de judecată din data de 29.03.2013, reclamantul a depus la dosarul cauzei, 
anexată la răspunsul la întâmpinarea pârâtei, adresa nr. 390/12.03.2013, eliberată de Filiala 
Judeţeană Tulcea a PRM, în care se precizează că nu mai deţine calitatea de membru şi nu mai este 
în evidenţele acestui partid din luna iunie 2009. 
 Prin această adresă s-a făcut dovada concretă şi indubitabilă că la momentul completării şi 
depunerii cererilor tip pentru înscrierea petentului pe listele de propuneri nu era membru al acestui 
partid, sau al oricărui alt partid, în contradictoriu cu aprecierea instanţei de fond. 
 Instanţa de fond, în considerentele hotărârii recurate, nu a examinat cauza din perspectiva 
acestei probe care, reprezintă  o dovadă esenţială în demontarea susţinerii pârâtei că era membru al 
partidului mai sus menţionat. 
 Instanţa de fond, în mod eronat a apreciat că ar fi membru al acestui partid, deducând acest 
lucru din faptul că la data de 10.05.2012 a constatat numirea unei alte persoane, ca reprezentant al 
P.R.M. în B.E.J. Tulcea. 
 Totodată, instanţa de fond nu a analizat nici constatarea petentului că Primăria Municipiului 
Tulcea a practicat la adresa petentului o atitudine constantă de discriminare reală în raport cu 
celelalte persoane înscrise pe listele de propuneri. 
 Cu privire la aprecierea instanţei de fond privind lipsa unor criterii sau prevederi legale de 
obligare a Primarului de a propune anumite persoane, opinează recurentul că instanţa de fond 
apreciază dreptul Primarului de a propune persoane pe lista înaintată Prefecturii ca pe un privilegiu 
personal acordat de lege, arătând că „nu există nicio dispoziţie legală care să impună primarului să 
propună respectivele persoane numai  după îndeplinirea vreunei trageri la sorţi sau  unei alte 
metodologii dau de a propune toate persoanele înscrise”. 
 Cu privire la obligarea pârâtei de a-i plăti suma de 10.000 lei cu titlu de daune morale, 
susţine recurentul că neînscrierea sa pe listele de propuneri a reprezentat în mod evident o vătămare 
a intereselor legitime şi a drepturilor sale cetăţeneşti, recunoscute de lege, prin care  i s-a creat un 
prejudiciu, atât material cât şi moral. 
 Totodată, vătămarea dreptului şi interesului său legitim s-a realizat şi prin refuzul autorităţii 
publice de a efectua o anumită operaţiune administrativă, necesară pentru exercitarea sau protejarea 
acelui drept sau interes recunoscut de lege. 
 Vătămarea şi lezarea dreptului şi interesului său legitim au condus la crearea unui disconfort 
în plan psihic atât pentru petent cât şi pentru familia sa. mai ales că nu a fost înscris la nici unul din 
cele trei evenimente electorale din anul 2012. 
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 Cu privire la obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, prev. art.247 alin.1 din codul 
de procedură civilă prevede că „partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească 
cheltuielile de judecată”.  
 Primăria Municipiului Tulcea prin întâmpinarea depusă la dosar a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat. 
 Analizând legalitatea şi temeinicia hotărârii recurate din prisma criticilor formulate 
Curtea apreciază nefondat recursul pentru următoarele  considerente: 

Recurentul reclamant a solicitat instanţei de fond să constate că a fost vătămat prin atitudinea 
pârâtei primăria Municipiului Tulcea prin primar într-un drept al său real şi legitim, fapt pentru care 
a pretins a fi despăgubit pentru această atitudine a autorităţii publice locale chemate în judecată în 
procedura contenciosului administrativ. 

Dreptul în conţinutul căruia a pretins recurentul reclamant că a fost vătămat este acela de a fi 
propus de către primar pe listele trimise apoi către Prefectura Judeţului Tulcea, de pe care urmau a fi 
desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedinţii şi locţiitorii acestora în birourile secţiilor de votare în 
Circumscripţia nr. 1 din Tulcea la alegerile locale din 10.06.2012 şi la referendumul organizat la 
data de 29.07.2012. 

 Curtea, verificând motivele de recurs formulate în cauză, reţine că dispoziţiile art. 304, pct. 
4 c. proc. civ., referitoare la „depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti” nu sunt aplicabile în cauză, 
întrucât instanţa de fond nu a intrat în sfera atribuţiilor autorităţii executive sau legislative, 
activitatea de judecată fiind circumscrisă competenţei sale, potrivit obiectului cererii de chemare în 
judecată şi de temeiul juridic indicat de reclamant. 

În ceea ce priveşte motivul grefat pe dispoziţiile art. 304, pct. 7 c. proc. civ. („când hotărârea 
nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii ori străine de natura 
pricinii”), Curtea constată că hotărârea supusă recursului a fost motivată de judecătorul fondului, 
raţionamentul fiind unul logico-juridic ce permite verificarea soluţiei date prin raportare la 
argumentele reţinute pentru fundamentarea acestei soluţii. 

 Motivul de recurs prevăzut de art. 304, pct. 8 c. proc. civ. vizează situaţia în care „instanţa, 
interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit 
neîndoielnic al acestuia”, însă cererea recurentului a fost verificată prin prisma vocaţiei acestuia de a 
fi propus pe listele electorale pentru ocuparea funcţiei de preşedinte sau locţiitor al acestuia în 
birourile secţiilor de votare, raportat la dispoziţiile legale ce reglementează procedura de înscriere pe 
liste a persoanelor care şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 

 Aşadar, Curtea constată că motivul de recurs prevăzut de art. 304, pct. 7 c. proc. civ. nu este 
întemeiat, nefiind schimbate de către judecătorul fondului natura juridică a vreunui act, sau înţelesul 
acestuia. 

  O altă critică a recurentului, subsumată motivului de recurs prevăzut de art. 304, pct. 8 c. 
proc. civ., a fost cea greşitei aprecieri a împrejurării că recurentul nu are studii juridice, acesta 
dovedind, cu adresa nr. 620/06.02.2012, eliberată de Facultatea de Drept şi Administraţie Publică 
Constanţa, că deţine studii juridice.  

 Ori, după cum lesne se poate observa, până la obţinerea diplomei de licenţă de către cel care 
urmează studii universitare nu se poate vorbi de dobândirea acelei profesii, astfel că, la momentul 
alcătuirii listelor pentru desemnarea preşedinţilor birourilor de votare şi a locţiitorilor acestora, 
recurentul nu avea finalizate studiile care să-i confere calitatea de jurist. 

 În virtutea acestor considerente, şi acest motiv de recurs este neîntemeiat. 
 În ceea ce priveşte susţinerea recurentului referitoare la încălcarea şi aplicarea greşită a legii, 

criticile înscriindu-se în motivul reglementat de art. 304, pct. 9 c. proc. civ., Curtea reţine 
netemeinicia acestuia, prin raportare la normele legale aplicabile în cauză.  

Astfel, dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 67/2004 şi cele ale art. 26, alin.(3) din Legea nr. 
3/2000 prevăd, într-adevăr, că „preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt, de regulă, jurişti”, însă marja 
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de apreciere în desemnarea persoanelor care să ocupe aceste funcţii este la latitudinea primarului, 
fără ca acesta să aibă obligaţia de a desemna anumite persoane în detrimentul altora. 

 Prin urmare, formularea de către recurentul reclamant a unei cereri pentru înscrierea pe lista 
ce urma a fi înaintată Prefecturii Tulcea pentru tragerea la sorţi a preşedinţilor şi locţiitorilor 
acestora pentru secţiile de votare nu naşte un drept în favoarea sa, ci doar o vocaţie generală, ce nu 
poate fi ocrotită în justiţie. 

 În cadrul acestei disponibilităţi de apreciere de care beneficiază primarul unităţii 
administrativ teritoriale în cauză nu se poate vorbi de manifestarea unui exces de putere, actele şi 
faptele sale înscriindu-se în limitele conferite de lege. 

Curtea reţine că sunt neîntemeiate şi criticile referitoare la neacordarea daunelor morale 
solicitate de recurentul reclamant, acesta nefăcând dovada vreunei vătămări prin conduita 
intimatului pârât, conduită care  a respectat dispoziţiile legale incidente dreptului pretins şi 
nedovedit. 

 Pentru toate aceste considerente, reţinând că prin criticile formulate nu sunt aduse în discuţie 
aspecte noi, care să determine pronunţarea unei alte soluţii decât cea avută în vedere de prima 
instanţă, Curtea, în raport de dispoziţiile art. 312 c. proc. civ. şi ale art. 304, pct. 4, 7, 8, 9 c. proc. 
civ. şi art. 3041c. proc. civ. va respinge recursul declarat de reclamantul B.S. ca nefondat, menţinând 
ca legală şi temeinică sentinţa civilă nr. 2310/05.04.2013 a Tribunalului Tulcea.  

 

33. Contestaţie act administrativ fiscal. Caracterul nelegal al unor drepturi băneşti 
acordate angajaţilor primăriei. 
 

Art.1 alin.2 şi art.2 al.(1) lit.a din Legea nr. 330/2009 
Art. 30 din Legea nr. 330/2009 

Legea nr.284/2010 
 

Conform dispoziţiilor art.1 alin.2 din Legea nr.330/2009, „Începând cu data intrării în vigoare, în tot 
sau în parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în mod 
exclusiv cele prevăzute în prezenta lege.”, iar potrivit art.2 al.(1) lit.a dispoziţiile acestui act normativ se 
aplică „a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, 
autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea 
acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 
fondurilor speciale;” 

În acest sens, prin OUG nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de 
personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, în 
vigoare de la 25.01.2010 s-a prevăzut la art.3 că „Prin contractele sau acordurile colective şi individuale de 
muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială care excedează prevederilor Legii-
cadru nr.330/2009”, iar prin art.10 s-a stabilit că „În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea-cadru 
nr. 330/2009, la stabilirea salariilor personalului bugetar începând cu 1 ianuarie 2010 nu vor fi luate în 
considerare drepturi salariale stabilite prin contractele şi acordurile colective şi contracte individuale de 
muncă încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data încheierii lor sau prin acte 
administrative emise cu încălcarea normelor în vigoare la data emiterii lor şi care excedează prevederilor 
Legii-cadru nr. 330/2009.” 

Întrucât nici Legea-cadru nr.330/2009 şi nici Legea-cadru nr.284/2010 nu au prevăzut posibilitatea 
acordării unor drepturi băneşti menite să substituie măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă la 
care este obligat angajatorul autoritate publică, în mod corect s-a constatat de recurentă că acordarea lor 
pentru anul 2011 este nelegală. 
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Decizia civilă nr. 1049/CA/05.06.2013 
                           Dosar nr. 7373/118/2012 

 
Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta - secţia contencios administrativ 

si fiscal la data de 26.06.2012 sub nr. 7373/118/2012, reclamanţii CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI R., COMUNA R. PRIN PRIMAR si PRIMARUL COMUNEI R. in contradictoriu cu 
pârâta CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI - CAMERA DE CONTURI CONSTANTA au 
solicitat anularea Deciziei nr. 47/15.05.2012 emisa de Curtea de Conturi - Camera de Conturi 
Constanta, a Incheierii nr. 21/11.06.2012 emisa de Comisia de Solutionare a Contestatiilor. 

In motivarea cererii s-a aratat ca prin Decizia nr,47/2012 Camera de Conturi Constanta a 
constatat ca in privinta anumitor sume platite salariatilor acestea au un caracter nelegal, impunandu-
se masurile prevazute la pct.II.1 si II.2 din decizie. 

Cu privire la masura dispusa la pct.II.1 din decizie în sensul de a se lua masurile necesare 
pentru stabilirea intinderii prejudiciului reprezentand drepturi banesti acordate salariatilor si 
recuperarea acestora, acordate in anul 2010 si 2011 constand in drepturi speciale pentru mentinerea 
sanatatii si securitatii muncii întrucat exced prevederilor Legii nr.330/2009, au învederat faptul ca 
aceste sume sunt in deplina concordanta cu prev.Legii 330/2009 si Leg.284/2010 si totodata cu 
Contractul colectiv de munca incheiat la nivelul unitatii, in vigoare pentru anii 2010 si 2011 
înregistrat la DMIS Constanta sub nr.1058/6.02.2009 prelungit prin actul additional nr.1/24.01.2011 
si inregistrat la ITM sub nr.1366/1.02.2011. 

Caracterul legal al Acordului unic/CCM la nivel de unitate este demonstrat si prin 
prevederile  Contractului Colectiv de Munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 incheiat 
conform art.10 si 11 din leg.nr.130/1996. 

Cu privire la drepturile speciale pentru mentinerea sanatatii si securitatii muncii si plata 
acestor sume a fost efectuata in conformitate cu prevederile Acordului unic/CCM la nivel de 
institutie, contract inregistrat la DMPS care a devenit obligatoriu pentru parti, conform art.236 alin.1 
Codul Muncii. 

Au susţinut reclamnatii ca existenta si cuantumul acestor drepturi nu sunt stabilite prin 
dispozitii legale, dar totodata nici nu sunt prohibite prin dispozitii legale. Aceste drepturi nu 
reprezinta drepturi salariale si nici sporuri sau adaosuri la salarii ci reprezinta drepturi cu caracter 
social, iar plata acestor sume se face din veniturile proprii ale institutiei, iar nu de la bugetul de stat. 

Cu privire la acordarea tichetelor cadou aceasta a fost realizata in conformiate cu prevederile 
Legii nr.193/2006 

Parata Curtea de Conturi a Romaniei a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea 
actiunii ca neintemeiata.  

In motivare s-a aratat ca nu se pot fi retine sustinerile reclamantilor referitor la legalitatea 
drepturilor speciale acordate conform contractului colectiv de munca raportat la dispozitiile Legii 
nr.330/2009 si Legii nr.284/2010 si Legii nr.84/2012. 

Pentru anul 2010 drepturile de natura salariala care puteau fi acordate salariatilor sunt cele 
expres reglementate prin Lg.330/2009. Ulterior, noua lege a salarizarii dispune cu privire la 
contractile/acordurile colective de munca faptul ca prin acestea nu pot fi negociate salarii sau alte 
drepturi in bani sau in natura care exced prevederilor prezentei legi, conform art.37 alin.1 din 
Lg.284/2010. 

Prin decizia atacata nu a fost pus la indoiala sub nicio forma dreptul salariatilor de a negocia 
contractul colectiv de munca, insa s-a concluzionat ca primarul, in calitate de ordonator de credite, a 
avut un mandate limitat de a negocia, limitarea fiind impusa atat de prev. Legii nr.273/2006, ale 
Legii nr.330/2009, Legii 284/2010 cat si Legea nr.130/1996, respective art.137-139 din legea 
dialogului social nr.62/2011 de la intrarea acesteia in vigoare. 
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In ceea ce priveste cheltuielile de judecata solicita respingerea acestora întrucat Curtea de 
Conturi nu poate fi considerate o parte “care cade in pretentii” pentru ca litigiul de faţă s-a nascut 
din exercitarea atributiilor specifice ei si misiunii care consta in garantarea legalitatii cheltuirii 
banului public. 

Prin Sentinţa civilă nr. 3777/18.10.2012 Tribunalul Constanţa a admis în parte cererea 
formulată de reclamanţii -CONSILIUL LOCAL R., COMUNA R. PRIN PRIMAR,  PRIMARUL 
COMUNEI R., în contradictoriu cu pârâta CURTEA DE CONTURI a României pentru  CAMERA 
DE CONTURI a Judeţului Constanţa.  

A anulat în parte Decizia nr. 47/15.05.2012 emisă de Camera de Conturi Constanţa şi 
Încheierea nr. 21/11.06.2012 emis de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Camerei de 
Conturi Constanţa, numai cu privire la măsurile dispuse la punctul II.1. 

A obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamanţi în cuantum de 1240 lei 
reprezentând onorariu avocat. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că, cu ocazia efectuarii auditului 
financiar al contului de executie bugetara pe anul 2011 la Primaria Comunei R., Camera de Conturi 
Constanta a constatat ca in cursul anului 2010 si 2011, entitatea auditata a acordat salariatilor sai 
drepturi banesti reprezentand drepturi speciale pentru mentinerea sanatatii in cuantum de 500 lei, si 
tichete cadou.  

Acordarea acestor drepturi a fost apreciata de catre organul de auditare ca fiind abatere de la 
legalitate si regularitate, astfel ca pentru valorificarea procesului verbal de constatare 
nr.717/19.04.2012 a fost emisa decizia nr. 47/15.05.2012 prin care s-au stabilit masuri de remediere 
a deficientelor constatate. 

Împotriva acestei decizii, entitatea auditata a formulat contestatie in conditiile art. 92 din 
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, contestatie 
ce a fost respinsa de catre Comisia de Solutionare a Contestatiilor Curtii de Conturi a Romaniei prin 
incheierea nr. 21/11.06.2012 pentru argumentele de fapt si drept invocate si prin intampinarea 
formulata în prezenta cauza. 

În ceea ce priveşte punctul II.1 din decizia nr. 47/15.05.2012 privind acordarea catre 
angajatii din cadrul Primariei R. a drepturilor speciale pentru mentinerea sanatatii în cuantum de 500 
lei, se impune a se observa faptul ca au fost acordate in temeiul acordului colectiv de munca 
inregistrat la DMSSF Constanta sub nr. 1058/6.02.2009 incheiat intre Primaria R. si Sindicatul 
Tomis al Lucratorilor din Administratia Publică şi Servicii Publice. 
 Prin semnarea acordului/contractului colectiv de munca de catre ambele parti au fost insusite 
si prevederile prin care s-au prevazut acordarea acestor drepturi, ca urmare fiind achitate persoanelor 
indreptatite. 
 Mai mult, din probatoriul administrat in cauza nu a rezultat ca acordul/contractul colectiv in 
discutie a fost contestat sau anulat de o instanta de judecata, acesta, conform art. 969 C.civ. 
producandu-si efectele. 

Interpretând, per a contrario, dispoziţiile legale 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. 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 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 



437 
 

negocieri. In acest sens a fost încheiata Conventia OIM nr. 131/1970 si reglementat art. 238, alin.3 
din Codul muncii care permite ca prin contractele colective de munca sa se prevada drepturi cu un 
caracter superior celor prevazute de normele legale. 

Nu trebuie omise, în acest context, nici dispoziţiile Convenţiei O.I.M 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 poate purta asupra fixării condiţiilor de 
muncă şi angajări şi /sau reglementării relaţiilor între cei ce angajează sau organizaţiile lor şi una 
sau mai multe organizaţii ale lucrătorilor. 

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 arl.30 alin. 1 din Legea n. 130/1996, iar obligativitatea executării 
contratului 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 atrA.ea răspunderii părţilor care se fac 
vinovate de neîndeplinirea obligaţiilor avansat prin contractul colectiv de muncă. 
  Conform  art. 3. din Leg.nr.330/2009 - Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta 
lege are la baza următoarele principii:   
    c) luarea in considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a 
îndemnizaţiilor cu caracter general sau special, precum si a altor drepturi de natura salariala, 
recunoscute sau stabilite, pana la data intrării in vigoare a prezentei legi, prin hotărâri 
judecătoreşti, prin acte de negociere colectiva, precum si prin alte modalităţi, acestea regasindu-se 
la un nivel acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, în salariul brut sau, după caz, în salariul de 
baza, in solda funcţiei de baza sau in îndemnizatia lunara de încadrare. 
 Concluzionând, reclamanţii au făcut dovada ca au efectuat cheltuielile privind drepturile 
speciale pentru menţinerea sănătăţii si securitaţii in munca  catre personalul bugetar in baza 
contractului colectiv de munca, înregistrat la autoritatea publica competenta, act juridic care prin 
necontestarea sa a dobândit putere de lege pentru părtile contractante si a căror respectare in 
conditiile nedeclararii nulitatii acestora este garantata de art. 41, alin.5 din Constitutia Romaniei. 
 Instanta a constatat că actele administrative emise de către autoritatea publica parata prin 
care au constatat ca angajarea cheltuielilor bugetare de catre reclamant sunt parţial nelegale, în 
limitele contestarii acestora, angajarea acestor cheltuieli având baza legala, respectiv contractul 
colectiv de munca. Motivele de drept reţinute de Curtea de Conturi în rapoartele de audit nu sunt 
suficiente pentru înlaturarea unor acte juridice, declararea nulităţii fiind atributul exclusiv al 
instantei de judecata si nu al unei autoritati publice, indiferent de atributiile legale ale acesteia. 
Organele de auditare nu pot declara, in mod unilateral ca nelegale, acte juridice încheiate de terţe 
persoane, încalcandu-se in acest fel principiul securitatii raporturilor juridice. 
          In ceea ce priveşte acordarea tichetele cadou, instanta a constatat că măsura dispusa de 
auditorii externi este legala, întrucat acordarea acestor drepturi nu a fost stabilita prin contractul 
colectiv de munca iar prin art.12 alin.2 din Lg.nr.284/2011 a fost interzisa acordarea tichetelor 
cadou. In consecinţa, reclamantul nu avea nicio  baza legală pentru acordarea acestor tichete cadou. 
 Pentru considerentele reţinute, instanţa a admis în parte acţiunea în sensul că a anulat în parte 
Decizia nr. 47/15.05.2012 emisă de Camera de Conturi Constanţa şi Încheierea nr. 21/11.06.2012 
emis de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Camerei de Conturi Constanţa, numai cu 
privire la măsurile dispuse la punctul II.1. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Curtea de Conturi a României – 
Camera de Conturi a Judeţului Constanţa, care a criticat-o ca fiind nelegală şi netemeinică. 
 Apreciază că instanţa de fond în mod greşit a reţinut ca întemeiate susţinerile reclamanţilor, 
referitor la legalitatea drepturile speciale acordate conform contractului/acordului colectiv de muncă, 
raportat la faptul că nu ar exista nici un text de lege care să o interzică, iar drepturile stabilite prin 
lege constituie un minim dincolo de care, în raporturile juridice dintre părţile sociale, intervine 
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principiul liberei negocieri cu atât mai mult cu cât clauzele contractuale prevăzute în aceste acte nu 
au fost anulate de către o instanţă judecătorească. 
 Având în vedere că abaterile de la legalitate şi regularitate care au fost constatate în urma 
acţiunii de audit, privesc drepturi de natură salarială acordate în baza unui contract/acord colectiv de 
muncă încheiat la nivelul unităţi administrative - teritoriale, Comuna R., pentru personalul 
contractual şi funcţionarii publici salariaţi ai unei instituţiei bugetare, decizia atacată a fost emisă în 
conformitate cu dispoziţiile art.33 alin.(3) din Legea nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii de Conturi, republicată, raportat la prevederile art.8, art.12 alin.(l) din Legea nr.130/1996, 
art.25 din H.G.nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi 
încheierea acordurilor colective, art.24 alin.(21) şi art.48 alin.(2) din Legea nr.330/2009 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legea nr.329/2009 privind reorganizarea 
unor autorităţi si instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri 
si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar Internaţional, coroborat 
cu art.5 alin.(4) şi art.10 din OUG nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în 
domeniul bugetar, respectiv prevederile art. 37 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice. 
 Solicită să se reţină faptul că pârâta a adus la îndeplinire prevederile legale, neavând 
obligaţia de a determina întinderea prejudiciului sau de a dispune măsuri pentru recuperarea 
acestuia, acestea revenindu-i în întregime Primarului Comunei 23 August. Primarul putea aprecia 
dacă este necesar promovarea unei acţiuni în instanţă pentru anularea clauzelor contractuale care 
încălcau prevederile legale, în calitate de parte contractantă şi persoană interesată. 

In perioada supusă controlului 2010-2011, sporurile şi primele ce se puteau acorda 
funcţionarilor publici şi personalului contractual erau reglementate prin Legea nr.330/2009 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legea nr.329/2009 privind reorganizarea 
unor autorităţi si instituţii publice. 

Solicită instanţei de recurs să reţină, referitor la drepturile de natură 
salarială reprezentând drepturile speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii, în mod 
corect auditorii publici externi au constatat că au fost plătite nelegal, cu încălcarea dispoziţiilor Legii 
nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr.319/2006 a securităţii şi 
sănătăţii în muncă, prin care acestea sunt în fapt reglementate. 

Altfel spus, prin decizia atacată nu a fost pus la îndoială sub nici o formă dreptul salariaţilor 
contestatoarei de a negocia contractul colectiv de muncă, însă s-a concluzionat că Primarul, în 
calitate de ordonator de credite, a avut un mandat limitat de a negocia, limitarea fiind impusă atât de 
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr.330/2009 cât şi de Legea 
nr. 130/1996 republicată. 

În aceste condiţii solicită ca instanţa de recurs să aibă în vedere la pronunţarea hotărârii că 
drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin lege în limite precise, care nu pot constitui 
obiect al negocierilor şi nu pot fi modificate prin contracte colective de muncă. 

Pentru aceste considerente, apreciază că măsurile stabilite prinpct.II.1 din  Decizia 
nr.47/2012 emisă de Camera de Conturi a Judeţului Constanţa, sunt temeinice şi legale. 

Solicită instanţei să reţină că legea sus menţionată se aplică personalului din sectorul bugetar 
plătit din bugetul general consolidat al statului ale cărui venituri de natură salariată au fost stabilite 
până la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările ulterioare. 

În consecinţă, apreciază că se impune menţinerea ca temeinice şi legale a măsurilor dispuse 
prin decizia atacată, pe considerentul că aplicabilitatea Legii nr.84/2012 constă, exclusiv, în 
procedura de executare a actului administrativ, care însă, în speţă, beneficiază de clemenţa prevăzută 
la art. 2 din acest act normativ. 
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 Pentru toate aceste considerente, apreciază că măsurile stabilite prin Decizia nr.47/2012 
emisă de Camera de Conturi a Judeţului Constanţa, sunt temeinice şi legale şi în mod corect s-a 
respins contestaţia formulată împotriva acestora prin încheierea nr. 21/2012 adoptată de Comisia de 
soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României. 
 Referitor la eventuala obligarea a Curţii de Conturi a României, la plata cheltuielilor de 
judecată, solicită să se dispună respingerea cererii, sau cel puţin cenzurarea acestora, pentru 
următoarele considerente: 

Curtea de Conturi a României este o autoritate publică de rang constituţional, care este 
finanţată în integralitate de la bugetul de stat, în scopul exercitării misiunii constituţionale, respectiv, 
de a exercita controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor 
financiare ale statului şi ale sectorului public. 
 Pentru toate motivele arătate, solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, 
modificarea în parte a hotărârii pronunţată de instanţa de fond în sensul respingerii acţiunii în 
totalitate şi pe cale de consecinţă menţinerea actelor contestate ca temeinice şi legale. 

Pentru intimaţii reclamanţi apărătorul ales a solicitat respingerea recursului declarat de pârâtă 
ca nefondat şi menţinerea hotărârii pronunţată de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică, 
conform apărărilor formulate prin concluziile scrise depuse la dosar. 

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 fondat pentru următoarele considerente: 

În esenţă, prin sentinţa recurată, instanţa de fond a reţinut că drepturile salariale ale 
personalului din administraţia publică locală au fost acordate în baza contractului/ acordului colectiv 
de muncă, încheiat între sindicate şi autoritatea publică locală, obligatoriu pentru părţile 
contractante, potrivit art.243 din Codul muncii şi art.30 alin.l din Legea nr.130/1996, iar 
obligativitatea executării contractului colectiv de muncă derivă şi din prevederile Convenţiei OIM 
nr.131/1970. 

Într-adevăr, Legea nr.188/1999 permite încheierea de acorduri colective între instituţiile 
publice şi sindicatele reprezentative sau reprezentanţii funcţionarilor publici. Aceste acorduri pot să 
cuprindă numai măsuri referitoare la: constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii 
condiţiilor la locul de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă, programul zilnic de lucru, 
perfecţionarea profesională, alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor 
aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale (art.72 alin. 1 din legea nr.188/1999). 

Astfel, conform dispoziţiilor art.1 alin.2 din Legea nr.330/2009, „Începând cu data intrării 
în vigoare, în tot sau în parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la 
alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege.”, iar potrivit art.2 al.(1) 
lit.a dispoziţiile acestui act normativ se aplică „a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, 
respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, 
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi 
publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate 
integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 
speciale;” 

În acest sens, prin OUG nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în 
domeniul bugetar, în vigoare de la 25.01.2010 s-a prevăzut la art.3 că „Prin contractele sau 
acordurile colective şi individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură 
salarială care excedează prevederilor Legii-cadru nr.330/2009”, iar prin art.10 s-a stabilit că „În 
conformitate cu prevederile art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009, la stabilirea salariilor 
personalului bugetar începând cu 1 ianuarie 2010 nu vor fi luate în considerare drepturi salariale 
stabilite prin contractele şi acordurile colective şi contracte individuale de muncă încheiate cu 
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nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data încheierii lor sau prin acte administrative 
emise cu încălcarea normelor în vigoare la data emiterii lor şi care excedează prevederilor Legii-
cadru nr. 330/2009.” 

Soluţia instanţei de fond, în raport de considerentele reţinute, este netemeinică şi nelegală, 
întrucât ordonatorul de credite a efectuat plăţi de natură salarială în afara prevederilor incidente cu 
privire la salarizarea personalului bugetar pentru anul 2011.  

Împrejurarea că drepturile speciale au făcut obiectul acordului colectiv de muncă 
nr.319/25.01.2009, ale căror prevederi au fost prelungite prin actul adiţional nr.1 din 24.01.2011 nu 
este suficientă pentru a acorda legitimitate plăţilor făcute, deoarece acordul a fost încheiat sub 
imperiul unei legislaţii care conţinea norme prohibitive în legătură cu drepturile de natură salarială 
ce puteau fi acordate funcţionarilor publici, plătiţi de la bugetul statului. 

Curtea constată însă că la momentul încheierii acestui acord erau în vigoare dispoziţiile Legii 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la 
31.12.2010, care prin art.1 al.2 prevede că „începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, 
drepturile salariale ale personalului prevăzut la al.1 sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în 
prezenta lege.” 

De asemenea, potrivit art.37 din Legea nr.284/2010 : 
„(1) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele 

individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care 
excedează prevederilor prezentei legi.  
    (2) Salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul 
de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi 
şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu 
modificările şi completările ulterioare, din instituţii finanţate integral din venituri proprii în 
instituţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat se realizează potrivit prevederilor 
contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost 
încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.  
         (3) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal 
încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (2) se realizează în funcţie de modul de 
organizare şi finanţare al autorităţilor şi instituţiilor publice vizate, potrivit prevederilor prezentei 
legi.  

Întrucât nici Legea-cadru nr.330/2009 şi nici Legea-cadru nr.284/2010 nu au prevăzut 
posibilitatea acordării unor drepturi băneşti menite să substituie măsurile privind securitatea şi 
sănătatea în muncă la care este obligat angajatorul autoritate publică, în mod corect s-a constatat de 
recurentă că acordarea lor pentru anul 2011 este nelegală. 

Faţă de dispoziţiile art.37 al.2 din Legea nr.284/2010, Curtea reţine că pentru drepturile 
acordate în anul 2010 nu se impune modificarea hotărârii recurate cât timp prevederile contractelor 
colective de muncă legal încheiate îşi produceau efectele până la împlinirea termenului pentru care 
au fost încheiate. 
          În ceea ce priveşte critica referitoare la greşita obligare a recurentei pârâte la plata cheltuielilor 
de judecată, Curtea constată că în conformitate cu disp. art.274 alin.1 Cod procedură civilă obligaţia 
părţii căzute în pretenţii de a suporta cheltuielile de judecată, incluzând taxele de timbru şi onorariile 
avocaţilor, are la bază ideea de culpă procesuală a acesteia, culpă care există în cauză în condiţiile în 
care acţiunea formulată a fost admisă, fiind astfel dovedită  nelegalitatea parţială a actelor emise de 
pârâtă. 
          Împrejurarea că recurenta are calitatea de instituţie publică, fiind finanţată integral de la 
bugetul de stat, iar actele emise au fost date în îndeplinirea atribuţiilor sale de competenţă, nu poate 
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constitui o cauză care să o exonereze de plata cheltuielilor de judecată în condiţiile în care, pentru a 
obţine anularea actelor pretins nelegale, reclamanta a fost nevoită să suporte aceste cheltuieli. 

Totodată, faţă de complexitatea cauzei şi în raport de munca depusă de avocat, Curtea 
apreciază cuantumul onorariului acordat de prima instanţă ca fiind unul rezonabil, neexistând motive 
obiective pentru reducerea acestuia.   

In consecinţă, faţă de toate considerentele expuse, se reţine că instanţa de fond a pronunţat o 
sentinţă netemeinică şi nelegală, fiind incident motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 cu 
raportare la art.3041 din Codul de procedură civilă, impunându-se, în temeiul art.312 alin.(l) teza I, 
alin. (3) din Codul de procedură civilă, art.20 din Legea nr.554/2004 admiterea recursului, 
modificarea în parte a sentinţei recurate  în sensul că va respinge acţiunea reclamanţilor cu privire la 
recuperarea drepturilor speciale acordate pentru anul 2011. 

 

34. Excepţie nelegalitate act administrativ. Vehicul declarat abandonat. 
 

Legea nr.421/2002 
Legea nr. 309/2006 

 
Art.9 din Legea nr.421/2002 prevede că „În cazul vehiculului abandonat primarul, la propunerea 

agenţilor constatatori prevăzuţi la art.3, îl somează pe proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia, prin 
scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat pe 
domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale”, iar la art.10 se prevede că 
„(1) Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somaţiei primite, devin 
aplicabile prevederile art.4 alin.(2) şi ale art.5. După expirarea unui termen de 10 zile de la data somaţiei 
adresate proprietarului sau deţinătorului legal, vehiculul trece de drept în proprietatea unităţii 
administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află şi va fi predat unei unităţi de colectare şi 
valorificare a deşeurilor. 
        (2) Trecerea vehiculului în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale se constată prin dispoziţie a 
primarului. Dispoziţia se comunică de îndată proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului. Dispoziţia 
primarului poate fi atacată, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ, în 
condiţiile legii.” 

Astfel, cele două norme reglementează proceduri diferite, respectiv: procedura de inventariere, 
expertizare, ridicare, transportare şi depozitare a bunurilor cu privire la care există indicii că ar fi 
abandonate sau fără stăpân, pentru care se emite o somaţie privind luarea acestei măsuri, somaţie afişată pe 
caroseria autovehiculului (art.3) şi procedura de declarare a bunurilor ca fiind abandonate, situaţie în care 
somaţia îmbracă forma unei scrisori recomandate, cu aviz de primire (art.9 şi 10 cu trimitere la art.4 alin.2 
şi 5). 

 
Decizia civilă nr. 1152/CA/12.06.2013 

                           Dosar nr. 8781/212/2011 
 

Prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 25.10.2011 de Judecătoria Constanţa în 
dosarul nr.8781/212/2011, a fost sesizat Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios-administrativ 
şi fiscal cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate a Dispoziţiei Primarului Municipiului Constanţa 
nr.122/12.01.2011 privind ridicarea, inventarierea şi depozitarea autovehiculelor aflate pe 
domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa, precum şi a Dispoziţiei Primarului 
Municipiului Constanţa nr.2809/24.06.2011 privind declararea unor vehicule ca fiind abandonate, 
excepţie invocată de către reclamantul D.R.G. în contradictoriu cu pârâţii Primarul mun. Constanţa, 
Municipiul Constanţa prin Primar, în cadrul cererii de chemare în judecată având ca obiect 
obligarea pârâţilor la restituirea autoturismului marca Ford, înmatriculat sub nr. CT …, 
proprietatea reclamantului. 
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 Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios-
administrativ şi fiscal sub nr.8781/212/2011 la data de 09.11.2011.  

În motivarea excepţiei de nelegalitate, reclamantul a arătat că în mod greşit, prin Dispoziţiile 
a căror nelegalitate parţială solicită a se constata, autoturismul marca Ford, înmatriculat sub nr. 
CT …, proprietatea sa, a fost considerat „vehicul abandonat", în înţelesul conferit noţiunii de disp. 
art.2 lit. b din Legea nr.421/2002. 

În speţă, s-a susţinut că nu sunt întrunite condiţiile cerute de art.2 lit. b din Legea 
nr.421/2002, astfel că autoturismul a fost greşit considerat abandonat. 

Astfel, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, reclamantul este nevoit a părăsi frecvent 
localitatea în interes de serviciu, uneori şi pentru perioade mai lungi de timp, motiv pentru care 
obişnuieşte a parca autoturismul mai sus menţionat pe strada C. din municipiul Constanţa, în 
imediata vecinătate a blocului T3, unde a locuit iniţial şi unde a continuat să locuiască, ulterior 
mutării sale din imobil, o persoană cu care se află în relaţii apropiate, care ar fi fost în măsură să 
supravegheze autoturismul în perioadele în care era plecat. 

Reclamantul a susţinut faptul că folosea autoturismul ocazional, atunci când se afla în 
localitate, că se preocupa de întreţinerea acestuia, precum şi că şi-a executat obligaţia de plată a 
taxelor şi impozitelor aferente acestei proprietăţi.  

La data de 02.02.2011 a luat cunoştinţă de faptul că inspectori din cadrul Primăriei 
Municipiului Constanţa - Direcţia Corp Control au procedat la ridicarea autoturismului 
proprietatea sa. 

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Constanţa sub nr. 20793/10.02.2011, a 
solicitat restituirea deîndată a bunului ridicat fără drept şi, totodată, comunicarea, în copie 
certificată pentru conformitate cu originalul, a documentelor întocmite cu acest prilej. 

Prin adresa nr. R20793/16.02.2011 a Primăriei Municipiului Constanţa - Serviciul Trafic 
Rutier şi PSI, i s-a adus la cunoştinţă că autoturismul a fost ridicat de pe domeniul public conform 
Dispoziţiei de ridicare nr.122/12.01.2011, întrucât „acesta nu s-a conformat somaţiei numărul 
1163/20.10.2010, afişată pe autoturism conform prevederilor art. 3 pct. 2 din Legea nr. 421/2003 
modificată, ocazie cu care a fost întocmit procesul - verbal de constatare seria C nr. 
000938/20.10.2010". 

Prin aceeaşi adresă, i s-a comunicat că „potrivit art. 9 din Legea nr. 421/2002 modificată, 
în termen de 5 zile de la primirea prezentei, puteţi solicita recuperarea autoturismului aflat în 
depozitul special amenajat după achitarea taxelor de ridicare, transport şi depozitare, în valoare de 
463,76 lei (taxă ce trebuie achitată indiferent dacă doriţi sau nu restituirea autoturismului), precum 
şi achitarea sumei de 2.000 lei cu titlu de amendă conform art.15 din HG nr.156/2003. În caz 
contrar, acesta va fi declarat abandonat şi va intra în proprietatea Municipiului Constanţa". 

Anexat adresei menţionate, i-au fost comunicate Dispoziţia Primarului Municipiului 
Constanţa privind ridicarea, inventarierea şi depozitarea vehiculelor aflate pe domeniul public sau 
privat al Municipiului Constanţa nr.122/12.01.2011, somaţia din data de 20.10.2010, Procesul - 
verbal de constatare seria C nr. 0000938/20.10.2010, Procesul - verbal de ridicare 
nr.12628/27.01.2011. 

Trimiterea din cuprinsul adresei nr. R20793/16.02.2011 la art. 9 din Legea nr. 421/2002 îl 
determină să aprecieze că, la momentul ridicării sale, bunul a fost considerat abandonat, cu toate 
că, în speţă, nu erau întrunite condiţiile cerute de textul menţionat. 

 Astfel, acesta nu s-a aflat parcat în aceeaşi poziţie, fără a fi utilizat pentru o perioadă de cel 
puţin un an, întrucât, după cum a arătat, l-a folosit ocazional, în perioadele în care s-a aflat în 
Constanţa. 



443 
 

Pe de altă parte, starea sa nu era, la data ridicării, nici improprie circulaţiei pe drumurile 
publice şi nici de natură a determina "intenţia neechivocă" a reclamantului de a renunţa la 
exercitarea dreptului de proprietate asupra vehiculului. 

Astfel, potrivit Procesului - verbal de constatare seria C nr. 0000938/20.10.2010 şi 
Procesului - verbal de ridicare nr. 12628/27.01.2011, autoturismul în discuţie avea roţile 
dezumflate, aripa stânga spate lovită şi lampa stop din stânga spate spartă. 

Trecând peste faptul că în perioada cuprinsă între întocmirea celor două procese - verbale a 
mai procedat de trei/patru ori la vulcanizarea roţilor autoturismului (starea acestora fiind datorată 
disputelor avute cu locatarii blocului T3), urmează a se observa că defecţiunile menţionate nu sunt 
de natură a face bunul absolut impropriu circulaţiei pe drumurile publice, în condiţiile în care 
aceste deficienţe pot fi facil remediate la o unitate de service auto. 

În plus, urmează a se observa că nu există niciun fel de „indicii temeinice" din care să 
rezulte „intenţia neechivocă" a reclamantului de a renunţa la exercitarea dreptului de proprietate 
asupra vehiculului, în condiţiile în care l-a folosit ocazional şi a achitat impozitul aferent. 

Raportat la aceste aspecte, a apreciat că în mod greşit, cu încălcarea dispoziţiilor art. 2 lit. 
b din Legea nr. 421/2002, bunul a fost considerat "abandonat", fiind nelegal emise cele două 
Dispoziţii contestate. 

Dispoziţia Primarului Municipiului Constanţa nr. 122/12.01.2011 a fost emisă şi cu 
încălcarea dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 421/2002. 

Astfel, potrivit art. 3 al. 1 din Legea nr. 421/2002, "Pentru vehiculele în privinţa cărora 
există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau 
privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, agenţii constatatori din aparatul propriu 
al consiliului local, împuterniciţi de primar, precum şi agenţii aparţinând organelor de poliţie vor 
întocmi procese-verbale de constatare", iar potrivit alineatului 2 al aceluiaşi articol, "Cu ocazia 
întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afişa o somaţie pe caroseria autovehiculului, 
prin care solicită ridicarea acestuia de pe terenul aparţinând domeniului public sau privat al 
statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile". 

În speţă, agenţii constatatori au procedat la întocmirea Procesului - verbal de constatare 
seria C nr. 0000938/20.10.2010, însă, în cuprinsul său, nu se face nicio referire la întocmirea şi 
afişarea somaţiei reglementate de art. 3 al. 2 din Legea nr. 421/2002. 

Potrivit art. 3 al. 3 din Legea nr. 421/2002, „La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), 
primarul va dispune, la propunerea organului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, 
transportarea şi depozitarea autovehiculului şi a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija 
agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autorităţile administraţiei publice 
locale". 

În raport de menţiunile cuprinse în Procesul - verbal de constatare seria C nr. 
0000938/20.10.2010,  în speţă, Dispoziţia nr. 122/12.01.2011 a fost emisă în lipsa somaţiei 
reglementate de art. 3 al. 2 şi mai înainte de împlinirea termenului reglementat de art. 3 al. 3 din 
Legea nr. 421/2002. 

Cât priveşte Dispoziţia Primarului Municipiului Constanţa nr. 
2809/24.06.2011, aceasta a fost emisă cu încălcarea şi a disp. art. 9 şi art.10 din Legea nr. 
421/2002, precum şi ale art.12 şi art.13 din Normele metodologice de aplicare ale acestui act 
normativ, fiind emisă mai înainte de somarea sa prealabilă, în scris, prin scrisoare recomandată cu 
aviz de primire.  

În acest context, în speţă, s-a procedat la ridicarea bunului chiar mai înainte de emiterea 
dispoziţiei primarului care să declare bunul abandonat. 

În raport de aceste argumente, se impune a se constata nelegalitatea actelor administrative 
Dispoziţiei Primarului Municipiului Constanţa nr. 122/12.01.2011 privind ridicarea, inventarierea 
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şi depozitarea autovehiculelor aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa, 
precum şi a Dispoziţiei Primarului   Municipiului   Constanţa nr.2809/24.06.2011 privind 
declararea unor vehicule ca fiind abandonate, cu consecinţa constatării nelegalităţii celor două 
hotărâri în partea privitoare la autoturismul marca Ford, înmatriculat sub nr. CT…, proprietatea 
reclamantului (punctul 4 din Anexa 1 la Dispoziţia nr.122/12.01.2011 şi punctul 13 din Anexa 1 la 
Dispoziţia nr.2809/24.06.2011). 

Legal citaţi, pârâţii nu au formulat întâmpinare faţă de excepţiile de nelegalitate invocate. 
În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri şi proba cu martori. 
Prin sentinţa civilă nr.4541/29.11.2012, Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată 

excepţia de nelegalitate a Dispoziţiei nr.122/12.01.2011 şi a Dispoziţiei nr.2809/24.06.2011, 
ambele emise de Primarul Municipiului Constanţa. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că la data de  20.10.2010 s-a 
întocmit de către un agent constatator din cadrul Primăriei Constanţa – Direcţia Corp Control 
procesul-verbal de constatare seria C nr. 0000938, prin care se constată că în localitatea 
Constanţa, …, a fost identificat autovehiculul marca Ford culoarea roşie, înmatriculat sub nr. 
CT…, despre care se arată că stă de 2 ani de zile în această locaţie, are roţile dezumflate, aripa 
stângă spate lovită, stop stânga spate spart.  

Prin Somaţia seria S nr.1163, întocmită şi afişată în data de  20.10.2010, ora 17,10, a fost 
somat proprietarul autovehiculului marca Ford culoarea roşie, înmatriculat sub nr. CT…, să ridice 
autovehiculul în cauză, situat pe str. …, zona City Park.  

Prin Dispoziţia Primarului Municipiului Constanta nr.122/12.01.2011, se dispune, în baza 
referatului nr.159044/22.12.2010 al Direcţiei Corp control, ridicarea, inventarierea şi depozitarea 
autovehiculelor aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa prevăzute în anexa 
1, inclusiv autoturismul marca Ford, înmatriculat sub nr. CT…, proprietatea reclamantului.  

La data de 02.02.2011, autovehiculul  marca Ford, înmatriculat sub nr. …, este ridicat de 
către Comisia constituită în vederea ridicării maşinilor abandonate sau fără stăpân, întocmindu-se 
în acest sens Procesul - verbal de ridicare nr.12628/27.01.2011, în care se consemnează: 
autoturismul are roţile dezumflate, stop spate spart, aripa stângă spate lovită, nr. înmatriculare faţă 
lipsă.   

Prin Dispoziţia Primarului Municipiului Constanţa nr. 2809/24.06.2011, întocmită în baza 
referatului nr.88302 al Direcţiei Poliţia Locală, se declară ca fiind abandonate vehiculele 
enumerate în anexa dispoziţiei, autoturismul marca Ford, înmatriculat sub nr. CT…, proprietatea 
reclamantului.  

Se arată în Referatul nr.88302/16.06.2011 al Direcţiei Poliţia Locală, că deţinătorii legali ai 
vehiculelor inventariate şi ridicate de pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa în 
baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Constanţa nr.122/12.01.2011 au fost înştiinţaţi în scris cu 
privire la posibilitatea recuperării vehiculelor, dar nu au răspuns în termen legal.  
 Din examinarea actelor contestate şi a probelor administrate, Tribunalul a reţinut că în cauză 
au fost respectate atât condiţiile de fond cât şi cele de formă pentru legala întocmire a dispoziţiilor 
de ridicare, respectiv declarare ca abandonat a autovehiculului marca Ford, înmatriculat sub nr. 
CT…, proprietatea reclamantului. 
 Astfel, Legea nr.421/2003 prevede următoarea procedură de lucru în vederea declarării 
unui autovehicul ca abandonat: întocmirea procesului-verbal de constatare; somarea 
proprietarului/deţinătorului legal în vederea ridicării  de pe domeniul public sau privat al unităţii 
administrativ-teritoriale, prin afişarea somaţiei pe caroseria autovehiculului; ridicarea, 
transportarea şi depozitarea autovehiculului într-un loc special amenajat de autoritatea publică 
locală; declararea autovehiculului ca abandonat; predarea autovehiculului unei unităţi de colectare şi 
valorificare a deşeurilor.  
 Din  probele administrate rezultă că această procedură a fost respectată, după cum urmează:  
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- la data de 20.10.2010  se întocmeşte procesul-verbal de constatare seria C nr. 0000938 
prin care se constată că în localitatea Constanţa, str. …, a fost identificat autovehiculul marca Ford 
culoarea roşie, înmatriculat sub nr. CT…, despre care se arată că stă de 2 ani de zile în această 
locaţie, are roţile dezumflate, aripa stângă spate lovită, stop stânga spate spart;  

-  realitatea afişării somaţiei seria S nr. 1163/20.10.2010 este dovedită nu numai prin planşa 
foto realizată la acea dată, dar şi prin declaraţia martorei E.O.C., care a arătat că cu mult timp în 
urmă faţă de data la care maşina a fost ridicată reclamantul a găsit pe parbrizul maşinii roşii o hârtie 
deteriorată de ploaie şi că reclamantul i-a relatat că era vorba despre o atenţionare primită de la 
Primărie cu privire la starea de degradare a  maşinii;  

- somaţia seria S nr. 1163/20.10.2010 îndeplineşte condiţiile de fond prevăzute de art.3 
alin.2 din Legea nr.421/2002, fiind înştiinţat proprietarul/deţinătorul legal că, dacă în termen de 10 
zile de la afişarea somaţiei nu ridică autovehiculul de pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Constanţa - str. …, zona City Park, Primarul Municipiului Constanţa va dispune inventarierea, 
expertizarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea vehiculului şi a bunurilor aflate în interiorul 
acestora într-un loc special amenajat;  

- ridicarea efectivă a vehiculului a avut loc cu respectarea termenului de 10 zile stabilit prin 
somaţie,  respectiv la data de 02.02.2011, urmare a emiterii de către Primarul Municipiului 
Constanţa a Dispoziţiei nr.122/12.01.2011 privind ridicarea, inventarierea şi depozitarea 
autovehiculelor aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa; 

- declararea vehiculului ca abandonat are loc la data de 24.06.2012, urmare a faptului că 
reclamantului nu s-a conformat somaţiei seria S nr.1163/20.10.2010, în sensul de a ridica vehiculul 
din locaţia menţionată, în termen de 10 zile de la primirea somaţiei, şi nici nu a solicitat 
recuperarea vehiculului, în condiţiile art.7 din Lege. 

Instanţa a reţinut că, potrivit art. 9 din Legea nr. 421/2002, în cazul vehiculului abandonat 
primarul trebuie să someze pe proprietarul sau deţinătorul legal vehiculului, prin scrisoare 
recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat pe 
domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale şi că această scrisoare 
recomandată trebuie trimisă proprietarului/deţinătorului legal înainte de ridicarea efectivă a 
vehiculului, aspect ce rezultă din sintagma să ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al 
statului ori al unităţii administrativ-teritoriale. 

S-a mai reţinut că Legea nr. 421/2002 a suferit o modificare de substanţă prin Legea 
nr.309/2006, începând cu data de 27.07.2006.  

Astfel, în forma sa iniţială, Capitolul I – Dispoziţii Generale, nu cuprindea prevederile 
referitoare la somarea proprietarului/deţinătorului legal în vederea ridicării  de pe domeniul public 
sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, prin afişarea somaţiei pe caroseria autovehiculului, 
dispoziţii care au fost introduse prin Legea nr.309/2006.  

Având în vedere modificarea care a intervenit asupra art.3 din Legea nr. 421/2002, nu se 
poate concluziona decât că art. 9 din Lege este abrogat implicit şi că art. 10 alin.1, când se referă 
la somaţia primită are în vedere somaţia afişată pe caroseria vehiculului, reglementată  prin art. 3 
alin.2.  

Instanţa observă existenţa unei necorelaţii legislative între termenul de 5 zile prevăzut de art. 
10 alin.1 teza 2 şi cel de 10 zile, prevăzut de art.10 alin.1 teza 1 raportat la art.3 alin.2, care este 
însă nerelevantă în cauză atâta timp cât în cazul reclamantului a fost respectat, ba chiar în mod 
substanţial depăşit, termenul de 10 zile prevăzut de art.3 alin.3 din Lege.  

S-a apreciat că o interpretare contrară, în sensul menţinerii în vigoare a disp. art. 9 din 
Lege, lipseşte de aplicabilitate art.3 alin.3 şi naşte confuzie asupra momentului la care vehiculul 
este ridicat efectiv şi depozitat într-un loc special amenajat, dat fiind că art.10 nu vorbeşte decât 
despre declararea autovehiculului ca abandonat şi predarea lui către o unitate de colectare, fără a 
mai arăta la cel moment intervine  ridicarea, transportarea şi depozitarea autovehiculului într-un loc 
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special amenajat. Or, din întreaga Lege rezultă, atât în cazul vehiculelor abandonate, cât şi celor 
fără stăpân, că declararea, prin dispoziţie, a vehiculelor ca fiind, după caz, abandonate sau fără 
stăpân are loc după ridicarea acestora de pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ 
teritoriale.  

În ceea ce priveşte condiţiile de fond necesar a fi îndeplinite pentru declararea unui vehicul 
ca fiind abandonat, Legea nr. 421/2002 arată că un vehicul poate fi considerat ca atare dacă acesta 
se află pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel 
puţin un an şi există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe 
drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau a deţinătorului legal 
de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului. 

În ceea ce priveşte prima condiţie, aceea ca vehiculul să se fi aflat pe domeniul public sau 
privat al unităţii administrativ-teritoriale cel puţin un an, martora E.O.C. a arătat că a locuit 
împreună cu reclamantul în blocul … de pe aleea C., din ianuarie 2007 până în toamna anului 
2010, şi că vehiculul în cauză a fost parcat pe trotuarul aleii C. din ianuarie 2007 şi până la data la 
care a fost ridicat de autoritatea locală.  

De asemenea, martorul G.T. a arătat că, raportat la data de 20.10.2010, vehiculul în cauză 
a staţionat pe aleea C. o perioadă cuprinsă între 1 şi 2 ani, astfel că se apreciază ca îndeplinită 
această condiţie.  

În ceea ce priveşte condiţia existenţei unor indicii temeinice,  determinate de starea 
improprie circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivocă a 
proprietarului sau a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra 
vehiculului, se apreciază că şi această condiţie este îndeplinită. 

Aşa cum s-a mai arătat,  în  procesul-verbal de constatare seria C nr. 0000938 se constată la 
data de 20.10.2010 că în localitatea Constanţa, str. C., …, a fost identificat autovehiculul marca 
Ford culoarea roşie, înmatriculat sub nr. CT…, despre care se arată că stă de 2 ani de zile în 
această locaţie, are roţile dezumflate, aripa stângă spate lovită, stop stânga spate spart.  

La data de 02.02.2011 autovehiculul  marca Ford, înmatriculat sub nr. CT…, este ridicat din 
acelaşi loc de către Comisia constituită în vederea ridicării maşinilor abandonate sau fără stăpân, 
întocmindu-se în acest sens Procesul - verbal de ridicare nr. 12628/27.01.2011, în care se 
consemnează: autoturismul are roţile dezumflate, stop  spate spart,  aripa stângă spate lovită,nr. 
Înmatriculare faţă lipsă.   

Aceleaşi disfuncţionalităţi sunt menţionate în procesul-verbal de sigilare. 
Se observă, astfel, că la mai mult de 3 luni la afişarea Somaţiei seria S nr. 1163, 

autovehiculul staţiona în aceeaşi locaţie, iar starea lui era aceeaşi, ceea ce denotă dezinteresul 
reclamantului atât faţă de autovehicul cât şi faţă de somaţia primită, deşi în aceasta se arăta în mod 
explicit că  dacă în termen de 10 zile de la afişarea somaţiei nu ridică autovehiculul din locul 
respectiv, Primarul Municipiului Constanţa va dispune inventarierea, expertizarea, ridicarea, 
transportarea şi depozitarea vehiculului şi a bunurilor aflate în interiorul acestora într-un loc 
special amenajat.  

De asemenea, martorul G.T., cu privire la care nu se poate reţine existenţa unei stări de 
duşmănie, a arătat că el este cel care a sesizat autoritatea publică locală în legătură cu 
autovehiculul în cauză, că a făcut această sesizare întrucât în maşină îşi făcuseră cuibul şerpi şi că 
autovehiculul nu era funcţional, având roţile dezumflate, portiera din dreapta spate era deschisă, 
iar geamul lipsea.  

De asemenea, deşi rezultă din declaraţia martorului G.T. că acesta îl cunoştea pe reclamant, 
precum şi blocul şi apartamentul  în care locuia reclamantul (a se vedea declaraţia martorei 
E.O.C.), nu l-a identificat pe reclamant ca proprietar al autovehiculului în cauză. A mai declarat 
martorul şi că nu a văzut pe nimeni să se fi îngrijit de autovehicul, aflând despre faptul că 
autovehiculul este proprietatea reclamantului doar cu ocazia audierii sale ca martor.  
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Această declaraţie contrazice atât susţinerile reclamantului cât şi declaraţia martorului 
audiat la propunerea acestuia, E.O.C., cu privire la care instanţa reţine şi caracterul subiectiv al 
declaraţiei, derivat din relaţia de concubinaj cu reclamantul.  

Astfel, deşi martora a arătat că reclamantul conducea în mod curent autovehiculul în cauză 
pentru a-l menţine în stare de funcţionare, că îi pornea motorul, că îl ducea la atelierul de reparaţii 
etc, totuşi declaraţia este contrazisă flagrant de declaraţia martorului G.T. şi mai ales de 
împrejurarea că, aşa cum s-a arătat mai sus, la mai mult de 3 luni la afişarea somaţiei şi întocmirea 
procesului-verbal de constatare, autovehiculul prezenta aceleaşi disfuncţionalităţi constatate la 
data de 20.10.2010. 

De asemenea, din declaraţia martorei E.O.C. rezultă că absenţele reclamantului de la 
domiciliu nu erau atât de îndelungate încât să îl împiedice pe acesta să se îngrijească de 
autovehicul (până la trei săptămâni) şi că autovehiculului i-au fost sparte de mai multe ori 
cauciucurile. Or, dacă reclamantul a fi manifestat un interes real faţă de autovehiculul în cauză, se 
presupune că în urma unor astfel de incidente şi-ar fi mutat autovehiculul care, aşa cum a arătat 
martorul  G.T., ocupa trotuarul într-un mod care îl făcea impracticabil pietonilor.  

Împrejurarea că reclamantul a plătit impozitul datorat pentru autovehiculul în cauză nu 
denotă în mod obligatoriu intenţia reclamantului de a folosi autovehiculul şi nici nu infirmă 
indiciile temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din 
care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau a deţinătorului legal de a renunţa la 
exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului, pe care le-a avut autoritatea publică atunci când a 
ridicat şi a declarat ca abandonat autovehiculul.  

Împotriva hotărârii menţionate a declarat recurs reclamantul D.R.G., care a criticat 
soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 
 Consideră recurentul că în mod greşit, instanţa de fond a reţinut că, în speţă, ar fi fost 
întrunite cumulativ condiţiile de fond şi de formă cerute de Legea nr. 421/2003 pentru ca cele două 
dispoziţii - atât cea de ridicare a bunului, cât şi cea de declarare a acestuia ca fiind abandonat - să fie 
considerate legal întocmite. 

În referire la Dispoziţia Primarului Municipiului nr.122/12.01.2011 privind ridicarea, 
inventarierea şi depozitarea autovehiculelor aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Constanţa, a susţinut că aceasta a fost întocmită cu încălcarea disp. art.3 al.2 din Legea nr.421/2002, 
respectiv în lipsa întocmirii şi afişării somaţiei prevăzute de acest text de lege. 

În speţă, instanţa de fond a reţinut că procedura prevăzută de lege ar fi fost respectată, 
întrucât, din planşa foto existentă la dosar, coroborată cu declaraţia martorului E.O.C., ar rezulta 
realitatea afişării somaţiei prevăzute la art.3 alin.2 din Legea nr. 421/2002. 

Ori, din planşa foto existentă la dosarul cauzei nu rezultă, fără echivoc, faptul că somaţia nr. 
1163/20.10.2010 ar fi fost afişată pe caroseria autoturismului proprietatea sa şi chiar la momentul 
întocmirii procesului-verbal de constatare. 
 Cât priveşte declaraţia martorului E.O.C., solicită să se reţină că aceasta a declarat exclusiv 
faptul că reclamantul, cu mult timp în urmă faţă de data la care maşina a fost ridicată, a găsit pe 
parbrizul maşinii o hârtie deteriorată de ploaie despre care ar fi arătat că este vorba despre o 
atenţionare a Primăriei cu privire la starea de degradare a maşinii. 
 Martorul audiat nemijlocit de instanţă nu a menţionat că ar fi lecturat această somaţie şi nici 
că, prin intermediul său, i s-ar fi pus în vedere să ridice autoturismul de pe domeniul public. 

Mai mult, solicită să se reţine că martorul G.T. a declarat că a sesizat, repetat, mai multe 
autorităţi cu privire la ridicarea autovehiculului al cărui proprietar este. 

În aceste condiţii, apreciază că cele două probe reţinute de instanţa de fond (planşa foto şi 
declaraţia martorului E.O.C.) nu fac dovada afişării somaţiei reglementate de art. 3 al. 2 din Legea 
nr. 462/2003. 
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 În continuare, arată că instanţa de fond nu a avut însă în vedere faptul că somaţia anterior 
menţionată se întocmeşte şi se afişează, potrivit legii, concomitent procesului-verbal de constatare 
reglementat de art.3 al.1 din Legea nr.463/2002. 
 Deşi procesul - verbal de constatare cuprinde rubricile speciale privitoare la afişarea somaţiei 
pe caroseria autovehiculului, urmează a se observa că acestea nu sunt completate, astfel că 
întocmirea şi afişarea somaţiei concomitent întocmirii Procesului - verbal de constatare nu sunt 
certificate prin semnătura agentului constatator şi a martorului asistent. 
 Prin urmare, în condiţiile în care, pentru a se dovedi întocmirea şi afişarea somaţiei 
reglementate de art.3 al.2 din Legea nr. 421/2002, era necesar ca asemenea menţiuni să fie 
consemnate în cuprinsul procesului - verbal de constatare şi în condiţiile în care, în speţă, procesul - 
verbal de constatare seria C nr. 0000938/20.10.2010 nu cuprinde nicio menţiune în acest sens, în 
mod greşit judecătorul fondului a apreciat relevanţa altor probe - ce au însă caracter echivoc - pentru 
a reţine că somaţia reglementată de art.3 al.2 din Legea nr.421/2002 ar fi fost afişată pe caroseria 
autovehiculului concomitent întocmirii procesului - verbal de constatare din data de 20.10.2010. 

În raport de aceste aspecte solicită să se reţină că Dispoziţia Primarului Municipiului 
nr.122/12.01.2011 privind ridicarea, inventarierea şi depozitarea autovehiculelor aflate pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Constanţa nu a fost întocmită cu respectarea întocmai a procedurii 
reglementate de art.3 din Legea nr.421/2002, impunându-se a se constata nelegalitatea sa. 
 În referire la Dispoziţia Primarului Municipiului nr.2809/24.06.2011 privind declararea unor 
vehicule ca fiind abandonate, a susţinut că aceasta a fost întocmită cu încălcarea disp. art. 9 şi art. 10 
din Legea nr. 421/2002, respectiv în absenţa somării reclamantului, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, cu privire la consecinţele neridicării bunului. 

Instanţa de fond a reţinut că această susţinere nu ar putea fi găsită întemeiată, motivat, în 
esenţă, de faptul că, ulterior modificărilor aduse dispoziţiilor Legii nr. 421/2002 prin Legea nr. 
309/2006, prevederile art. 9 din Legea nr. 421/2002, în forma sa iniţială, ar fi fost abrogate implicit 
(conform art. 64 al. 1 şi art. 67 al. 1 din Legea nr. 24/2000), astfel că „somaţia primită" la care face 
referire art. 10 al. 1 din Legea nr. 421/2002 ar fi, în realitate, somaţia afişată pe caroseria 
autovehiculului la care face referire art. 3 al. 2 din Legea nr. 421/2002. 
 În opinia recurentului, aceste considerente sunt eronate, arătând că instanţa de fond nu a avut 
în vedere faptul că Legea nr.421/2002 reglementează proceduri diferite care, la rândul lor, cuprind 
etape distincte. 
 Astfel, în cuprinsul Capitolului I - „Dispoziţii generale", Legea nr.421/2002 reglementează 
procedura de ridicare a bunurilor cu privire la care există indicii că ar fi abandonate sau fără stăpân. 
Această procedură este deopotrivă aplicabilă celor două categorii de bunuri. 
 Art. 3 reglementează cele trei etape ale acestei proceduri, după cum a arătat anterior: a) 
întocmirea procesului - verbal de constatare; b) afişarea somaţiei pe caroseria autovehiculului 
concomitent procesului - verbal de constatare; c) emiterea dispoziţiei de inventariere, expertizare, 
ridicare, transportare şi depozitare a autovehiculului şi a bunurilor aflate în interiorul acestuia într-un 
loc special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale. 
 În cuprinsul Capitolului II, Legea nr.421/2002 reglementează procedura de urmat, ulterior 
primei proceduri, în cazul bunurilor fără stăpân (procedură care nu interesează, în speţă). 

În cuprinsul Capitolului III, Legea nr.421/2002 reglementează procedura de declarare a 
bunurilor abandonate care, la rândul său, cuprinde trei etape; a) somarea proprietarului sau 
deţinătorului legal al bunului, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile 
de la primire să ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii 
administrativ-teritoriale, respectiv în locul special amenajat la care face referire art. 3 al. 3 din Legea 
nr. 421/2002 (art. 9); b) trecerea de drept a bunului în proprietatea unităţii administrativ teritoriale, 
în situaţia în care proprietarul nu dă curs somaţiei mai sus menţionate (art. 10 al. 1); c) emiterea 
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dispoziţiei primarului prin care se constată trecerea vehiculului în proprietatea unităţii administrativ 
- teritoriale (art. 10 al. 2). 
 Emiterea unei noi somaţii şi comunicarea acesteia proprietarului într-o modalitate care 
conferă mai multă certitudine asupra primirii sale (prin scrisoare recomandată cu aviz de primire) 
decât cea reglementată de art. 3 al.2 din Legea nr. 421/2002 (prin afişare pe caroseria 
autovehiculului) se justifică prin aceea că, în cazul neconformării cu privire la obligaţiile impuse în 
această a doua somaţie (cea reglementată de art. 9), consecinţele care vor fi suportate de proprietar 
ar fi mult mai drastice (pierderea proprietăţii bunului său) decât în situaţia în care nu ar da curs 
somaţiei reglementate de art. 3 al. 2 (ridicarea bunului şi depozitarea într-un loc special amenajat). 
 În opinia recurentului, o interpretare contrară, respectiv cea reţinută de instanţa de fond, este 
de natură a crea premisele săvârşirii unor veritabile abuzuri, căci proprietarul vehiculului s-ar putea 
vedea lipsit de proprietatea sa fără a exista certitudinea că, în prealabil, ar fi primit somaţia 
privitoare la executarea obligaţiilor ce îi revin (o somaţie afişată pe caroseria unui vehicul nu poate 
fi prezumată cu certitudine primită de proprietar). 

Faţă de aceste argumente, apreciază că, în mod greşit, instanţa de fond a reţinut că, prealabil 
emiterii dispoziţiei prin care s-a declarat bunul abandonat, nu ar fi fost obligatorie somarea sa prin 
scrisoare recomandată cu aviz de primire. 
 Pe de altă parte, consideră că în mod greşit instanţa de fond a reţinut că, în speţă, ar fi 
întrunite condiţiile cerute de disp. art. 2 lit. b din Legea nr.421/2002, pentru ca autoturismul marca 
Ford, înmatriculat sub nr. CT…, proprietatea sa, să fie considerat abandonat. 
 Apreciază că, raportat la probatoriul administrat în cauză, instanţa de fond a reţinut greşit 
întrunirea integrală a tuturor cerinţelor anterior menţionate, pentru a califica bunul în discuţie ca 
„abandonat". 

Astfel, cu referire la prima cerinţă, instanţa de fond a avut în vedere exclusiv declaraţia 
martorului G.T., declaraţie pe care nu a reţinut-o ca fiind subiectivă, deşi acesta a arătat că a sesizat, 
în repetate rânduri, diverse autorităţi (Primăria, Poliţia comunitară) în vederea ridicării 
autoturismului proprietatea sa, că a avut altercaţii, disensiuni legate de locurile de parcare, aplanate 
inclusiv prin intervenţia organelor de poliţie. 

Instanţa de fond a înlăturat ca fiind subiectivă declaraţia martorei E.O.C. ce a relatat asupra 
faptului că autovehiculul în discuţie era folosit ocazional, în perioadele în care reclamantul nu era 
plecat în interes de serviciu, fără a observa că aceasta se coroborează cu declaraţia martorului 
P.A.V., dar şi cu adresa SC L.S. & C. SRL care atestă faptul că, din timpul de lucru aferent unui an 
calendaristic, aproximativ 20-25% este plecat din localitate, având la dispoziţie şi autoturism de 
serviciu. 
 Reţinând „starea improprie circulaţiei pe drumurile publice", instanţa de fond a avut în 
vedere menţiunile inserate în cuprinsul Procesului - verbal de constatare seria C nr. 
0000938/20.10.2010 şi al Procesului - verbal de ridicare nr. 12628/27.01.2011, respectiv faptul că 
autoturismul avea „roţile dezumflate, aripa stânga spate lovită, masca faţă spartă şi lampa stop din 
stânga spate spartă", fără a observa faptul că aceste neconformităţi nu sunt confirmate de planşele 
foto existente la dosarul cauzei. 
 Nu s-a avut în vedere însă faptul că „starea improprie circulaţiei pe drumurile publice" la 
care face referire art. 2 lit. b din Legea nr. 421/2002 este reprezentată de o stare tehnică total 
nesatisfăcătoare, degradarea semnificativă a bunului, imposibil de remediat într-o unitate 
specializată. Or, din cuprinsul adresei emise de SC R.M. SRL rezultă că defecţiuni de natura celor 
mai sus menţionate (roţi dezumflate, aripa stânga spate lovită, lampa stop din stânga spate spartă, 
masca faţă spartă) sunt uzual şi facil remediate într-o unitate service, într-un termen de maxim 10 
zile lucrătoare. 

Nu în ultimul rând, subliniază că, pentru a reţine intenţia neechivocă a reclamantului de a 
renunţa la exercitarea dreptului de proprietate asupra bunului menţionat, instanţa de fond a avut în 
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vedere exclusiv starea tehnică mai sus descrisă a acestuia, apreciind că plata impozitelor aferente 
acestui bun nu ar avea nicio relevanţă. 

Din cuprinsul adresei SPIT Constanţa nr. R-M8257/21.05.2012, rezultă însă că, la data de 
20.10.2010 (data întocmirii procesului - verbal de constatare), reclamantul îşi executase obligaţiile 
privitoare la plata impozitului aferent acestui bun, atitudine relevantă din perspectiva care 
interesează, căci nu se poate reţine că se renunţă la exercitarea unui drept, câtă vreme se execută 
obligaţiile corelative. 

Câtă vreme a achitat impozitele aferente proprietăţii bunului, acesta nu poate fi considerat 
abandonat, căci nu există „intenţia neechivocă" de a renunţa la dreptul de proprietate, de vreme ce s-
au executat obligaţiile impuse de aceasta. 

Faţă de apărările formulate, solicită admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii 
recurate, în sensul admiterii excepţiei de nelegalitate invocate şi constatării nelegalităţii actelor 
administrative, Dispoziţia Primarului Municipiului Constanţa nr. 122/12.01.2011 şi Dispoziţia 
Primarului Municipiului Constanţa nr. 2809/24.06.2011. 

 Intimaţii pârâţi, legal citaţi, nu au depus la dosar întâmpinare şi nu au formulat apărări în 
cauză. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
fondat în parte. 

În ceea ce priveşte Dispoziţia nr.122/12.01.2011 privind ridicarea, inventarierea şi 
depozitarea autovehiculelor aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanţa emisă de 
Primarul Municipiului Constanţa, în mod corect s-a apreciat de către prima instanţă că este legală, 
fiind respectată procedura prevăzută de lege pentru emiterea ei. 

Astfel, art.3 din Legea nr.421/2002 prevede că „(1) Pentru vehiculele în privinţa cărora 
există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau 
privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, agenţii constatatori din aparatul propriu 
al consiliului local, împuterniciţi de primar, precum şi agenţii aparţinând organelor de poliţie vor 
întocmi procese-verbale de constatare. 
        (2) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afişa o somaţie pe caroseria 
autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de pe terenul aparţinând domeniului public 
sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile. 
       (3) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), primarul va dispune, la propunerea 
organului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea 
autovehiculului şi a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-
un loc special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale.” 
           În conformitate cu dispoziţiile citate, la data de 20.10.2010 s-a întocmit de către un agent 
constatator din cadrul Primăriei Constanţa – Direcţia Corp Control procesul-verbal de constatare 
seria C nr. 0000938 prin care s-a constatat că în localitatea Constanţa, str. C., …, a fost identificat 
autovehiculul marca Ford culoarea roşie, înmatriculat sub nr. CT…, arătându-se că acesta stă de 2 
ani în această locaţie, are roţile dezumflate, aripa stângă spate lovită, stop stânga spate spart.  

Prin Somaţia seria S nr.1163/20.10.2010, afişată pe caroseria autoturismului la ora 17,10, 
proprietarul autovehiculului marca Ford culoarea roşie, înmatriculat sub nr. CT… a fost somat să 
ridice autovehiculul în cauză, situat pe str. C., …, zona City Park, în termen de 10 zile de la afişarea 
somaţiei, în caz contrar, Primarul Municipiului Constanţa urmând a dispune inventarierea, 
expertizarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea vehiculului şi a bunurilor aflate în interiorul 
acestora într-un loc special amenajat.  

 Afişarea somaţiei seria S nr. 1163/20.10.2010 a fost dovedită atât cu planşa foto depusă la 
dosar, cât şi cu declaraţia martorei E.O.C., audiată în faţa primei instanţe, astfel că susţinerea 
recurentului privind lipsa unei menţiuni în acest sens în cuprinsul procesului de constatare încheiat 
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nu poate fi reţinută în apărarea sa, reclamantul nedovedind vreo vătămare suferită ca urmare a 
unor astfel de lipsuri, în condiţiile în care a luat cunoştinţă de conţinutul somaţiei. 
 Referitor la Dispoziţia Primarului Municipiului nr.2809/24.06.2011 privind declararea unor 
vehicule ca fiind abandonate, Curtea constată că aceasta este nelegală, atât sub aspectul condiţiilor 
de formă, cât şi pe fond. 

Astfel, art.9 din lege prevede că „În cazul vehiculului abandonat primarul, la propunerea 
agenţilor constatatori prevăzuţi la art.3, îl somează pe proprietarul sau deţinătorul legal al 
acestuia, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire să 
ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-
teritoriale.”, iar la art.10 se prevede că „(1) Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului 
abandonat nu răspunde somaţiei primite, devin aplicabile prevederile art.4 alin.(2) şi ale art.5. 
După expirarea unui termen de 10 zile de la data somaţiei adresate proprietarului sau deţinătorului 
legal, vehiculul trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază 
teritorială se află şi va fi predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor. 
        (2)Trecerea vehiculului în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale se constată prin 
dispoziţie a primarului. Dispoziţia se comunică de îndată proprietarului sau deţinătorului legal al 
vehiculului. Dispoziţia primarului poate fi atacată, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa 
de contencios administrativ, în condiţiile legii.” 
           Curtea nu îşi însuşeşte interpretarea primei instanţe privind abrogarea implicită a disp. art.9 
prin modificările aduse prin Legea nr.309/2006, deoarece aceste dispoziţii nu sunt contrare celor 
cuprinse în art.3.  

Astfel, cele două norme reglementează proceduri diferite, respectiv: procedura de 
inventariere, expertizare, ridicare, transportare şi depozitare a bunurilor cu privire la care există 
indicii că ar fi abandonate sau fără stăpân, pentru care se emite o somaţie privind luarea acestei 
măsuri, somaţie afişată pe caroseria autovehiculului (art.3) şi procedura de declarare a bunurilor ca 
fiind abandonate, situaţie în care somaţia îmbracă forma unei scrisori recomandate, cu aviz de 
primire (art.9 şi 10 cu trimitere la art.4 alin.2 şi 5). 
          Într-adevăr, prin adoptarea Legii nr. 309/2006 s-a urmărit urgentarea procedurilor de eliberare 
a domeniului public/privat al unităţilor administrativ teritoriale, însă acest scop a fost atins prin 
reducerea termenelor şi inversarea procedurilor (care în versiunea iniţială a legii presupuneau 
declararea bunului ca fiind fără stăpân sau abandonat şi apoi ridicarea bunului şi depozitarea într-un 
loc special amenajat), în sensul că se procedează mai întâi la ridicarea bunului de pe domeniul 
public/privat şi mai apoi se derulează procedura de declarare a acestuia ca fiind fără stăpân sau 
abandonat, cu respectarea dispoziţiilor speciale prevăzute la art.8 – 10 din lege. 

În niciun caz nu se poate considera că somaţia afişată pe caroseria autoturismului este 
suficientă pentru declararea bunului ca fiind abandonat, în condiţiile în care dreptul de proprietate 
este un drept fundamental, protejat şi garantat chiar prin Constituţie, iar privarea de un bun nu se 
poate face decât în situaţii excepţionale, în condiţiile strict şi limitativ impuse prin lege. 

De asemenea, pe fondul măsurii luate, Curtea apreciază că în cauză nu sunt îndeplinite 
cumulativ condiţiile prevăzute de disp. art.2 lit. b din Legea nr.421/2002, pentru ca autoturismul 
proprietatea reclamantului să fie considerat abandonat, respectiv  bunul să se fi aflat pe domeniul 
public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puţin un an şi să existe 
indicii temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care 
rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea 
drepturilor sale asupra vehiculului. 

În acest sens, se reţine că din adresa emisă de SC R.M. SRL Constanţa rezultă că defecţiunile 
indicate în Procesul - verbal de constatare seria C nr. 0000938/20.10.2010 - roţi dezumflate, aripa 
stânga spate lovită, lampa stop din stânga spate spartă, masca faţă spartă – pot fi remediate într-o 
unitate service, într-un termen de maxim 10 zile lucrătoare, nefiind de natură a demonstra intenţia 
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neechivocă a reclamantului de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului. De 
asemenea, plata impozitului pentru bunul în discuţie constituie o împrejurare ce dovedeşte în mod 
evident că reclamantul nu a intenţionat niciun moment să-l abandoneze. 

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele de recurs sunt fondate în parte, urmează 
a admite recursul în baza art.312 alin.1 şi 304/1 Cod procedură civilă şi a modifica în parte hotărârea 
recurată în sensul  admiterii excepţiei de nelegalitate a Dispoziţiei nr.2809/24.06.2011 emise de 
Primarul Municipiului Constanţa, în ceea ce priveşte declararea ca abandonat a autoturismului 
reclamantului. 
 Se vor menţine celelalte dispoziţii din hotărâre. 

 

35. Legea nr. 290/2003. Excepţia prematurităţii acţiunii. Acordare despăgubiri. 
 

Art.17 alin. 4 lit.h din Legea nr. 290/2003 
Art.2 alin.1 lit. ”i” teza a II-a şi alin.(2) din Legea nr.554/2004 

 
Excepţia prematurităţii acţiunii este neîntemeiată deoarece, la momentul sesizării, reclamantele erau 

îndreptăţite să solicite intervenţia instanţei de judecată, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă de mai bine 
de 5 ani, de la 15.05.2007, iar împrejurarea că la data de 03.03.2013 a intrat în vigoare OUG nr.10/2013 nu 
poate constitui critică adusă hotărârii. Aceasta, în considerarea principiului constituţional al 
neretroactivităţii legii civile, hotărârea recurată fiind pronunţată la data de 15.02.2013. 

Obligarea pârâtei la plata despăgubirilor stabilite prin Hotărârea nr.194 din 27.04.2007 este legală 
şi temeinică deoarece din examinarea probelor a rezultat că la mai bine de 5 ani de la emiterea hotărârii 
prin care le-a fost recunoscut dreptul la despăgubiri, plata nu a fost efectuată şi nici nu s-a procedat în 
conformitate cu dispoziţiile art.17 alin.4 lit.h din Legea nr. 290/2003, în sensul emiterii unei decizii cu 
propunere de reanalizare a hotărârii emise de Comisia Judeţeană Constanţa, decizie care să poată fi 
contestată de reclamante în conformitate cu art.17 al.6 din acelaşi act normativ.  

Refuzul executării actului administrativ prin care s-a stabilit dreptul la despăgubiri este asimilat 
refuzului nejustificat de rezolvare a unei cereri adresată unei autorităţi publice, care la rândul său este 
asimilat actului administrativ, în baza art.2 alin.1 lit. ”i” teza a II-a şi alin.(2) din legea contenciosului 
administrativ. 

Nealocarea de către autorităţi a sumelor necesare pentru acoperirea creanţei reclamantelor 
constituie o atingere adusă dreptului acestora ce se circumscrie art.1 din Primul Protocol adiţional la 
Convenţie, sens în care s-a pronunţat şi instanţa de contencios european (cauza Sanglier c. Franţei, cauza 
Shmalko vs.Ucraina). 

 
Decizia civilă nr. 1156/CA/12.06.2013 

                           Dosar nr. 746/36/2012* 
 
 Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de apel  Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal, sub nr.746/36/2012, astfel cum a fost precizată, reclamantele I.E., V.C.G. şi 
I.S. au chemat în judecată A.N.R.P., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună 
obligarea pârâtei la plata despăgubirilor stabilite prin Hotărârea nr.194 emisă la 27.04.2007 de 
Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea Legii nr.290/2003, respectiv suma de 263.760 lei, 
actualizată cu indicele de creştere a preţurilor. 

În motivarea demersului judiciar, reclamantele au arătat că prin Hotărârea nr.194 din 
27.04.2007, Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea Legii nr.290/2003, s-a stabilit 
îndreptăţirea lor la despăgubiri în sumă de 265.077 lei, iar la 15.05.2007 au solicitat autorităţii pârâte 
efectuarea plăţii. 
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Au susţinut reclamantele că au dat curs solicitării pârâtei, cuprinsă în adresa 
nr.7538/16.12.2008, comunicând actele solicitate, la 22.01.2009, după care au aşteptat plata, dat 
fiind faptul că au fost asigurate că „documentaţia este completă”. 

Reclamantele au menţionat că au revenit cu solicitarea de plată, în 2011, iar în 30.03.2012 s-
au adresat cu o „conciliere directă către ANRP, prin care solicitau să se dea o soluţie în cauză”. 

Cum pârâta nu a dat curs solicitării, reclamantele apreciază că justifică interesul în 
promovarea şi susţinerea prezentei acţiuni, că este nejustificat refuzul pârâtei de a da curs cererii de 
acordare a despăgubirilor conform Hotărârii nr.194/2007. 

Prin Sentinţa civilă nr.372/CA/19.07.2012, Curtea de Apel Constanţa a declinat competenţa 
soluţionării pricinii în favoarea Tribunalului Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 746/36/31.07.2012. 
Prin Sentinţa civilă nr. 827/15.02.2013 Tribunalul Constanţa a admis  acţiunea formulată 

de reclamante şi a obligat pârâta la plata către reclamante a sumei de 263.760 lei – despăgubiri 
acordate prin Hotărârea nr. 194 emisă de Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea Legii nr. 
290/2003 la 27.04.2007, actualizată conform art. 18 alin. 6 din HG 1120/2006.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că reclamantele I.E.,V.C.G. şi 
I.S., în calitate de moştenitoare ale def. I.M., s-au adresat Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii 
nr.290/2003 cu cererea înregistrată sub nr.291/2006, solicitând acordarea compensaţiilor băneşti ce 
li se cuvin de pe urma autorului, pentru bunurile acestuia rămase în comuna Nepolacauti, 
jud.Cernăuţi, Basarabia. 

Prin Hotărârea nr.194 emisă la 27.04.2007 de Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea 
Legii nr.290/2003 a fost aprobată cererea şi s-a propus acordarea despăgubirilor băneşti în sumă de 
2.637.600.000 lei pentru bunurile solicitate şi certificate prin acte doveditoare. 

Hotărârea a fost comunicată reclamantelor, dar şi autorităţii pârâte, pentru întocmirea 
documentaţiei de plată. 

La 15.05.2007, reclamanta I.E.– urmând procedura stabilită prin art.18 din HG.1120/2006, a 
transmis autorităţii cererea de plată şi documentele solicitate, necesare pentru efectuarea plăţii însă 
executarea obligaţiei  nu a survenit în termenul prescris de lege, astfel că reclamanta s-a adresat 
autorităţii pârâte solicitând efectuarea plăţii. 

 Prin adresa nr.7538/16.12.2008, ANRP comunică faptul că se impune completarea 
dosarului, cu următoarele documente: dovada refugiului, dovada proprietăţii bunurilor pentru care se 
solicită despăgubiri, documente în lipsa cărora nu poate verifica documentele depuse în vederea 
efectuării plăţii şi în consecinţă nu poate dispune plata. 

La 22.01.2009 reclamanta I.E. a înaintat la dosarul administrativ: declaraţia pe proprie 
răspundere, declaraţiile martorilor S.A. şi S.T. şi ale cetăţenilor ucrainieni G.O.I. şi I.N.M., adresa 
nr.291/2004 eliberată de Sfatul Local Nepolokovetk. 

Cum până în ianuarie 2011 plata nu a fost executată, reclamanta I.E., prin petiţia adresată 
pârâtei a reiterat solicitarea de plată, şi  în egală măsură, a solicitat ca pentru situaţia în care se 
apreciază a nu fi îndestulătoare documentele înaintate în 21.01.2009, să-i fie comunicate lipsurile, 
spre a le putea complini. 

Cu adresa nr.1224/RB/11.03.2011 autoritatea pârâtă comunică reclamantei că, în vederea 
întocmirii unei analize complete a documentelor care au stat la baza emiterii Hotărârii 194/2007, s-a 
solicitat Instituţiei Prefectului judeţului Constanţa, copia dosarului care a stat la baza emiterii 
hotărârii. 

La solicitarea reclamantei, înregistrată sub nr.4059/2011, Instituţia Prefectului Jud.Constanţa 
răspunde lapidar, în sensul că Hotărârea nr.194/2007 a fost înaintată ANRP cu adresa 
nr.5536/7.05.2007.  

Din analiza materialului probator, instanţa a reţinut că prin Hotărârea nr. 194/2007 Comisia 
Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 a aprobat cererea nr.291/2006 şi a propus acordarea 
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către reclamante a despăgubirilor în sumă de 263.760 lei - compensaţii pentru locuinţă, dependinţe 
şi teren aferent, bunuri certificate prin acte doveditoare, abandonate în Basarabia de autorul 
reclamantelor, I.M. 

Apărarea pârâtei, care a solicitat respingerea acţiunii sub motiv că dosarul era incomplet, iar 
„ Serviciul pentru aplicarea Legii nr.290/2003 era în situaţia de a cere revocarea Hotărârii 
nr.194/2007, astfel cum prevede art.17 alin.4 din HG 1120/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare” a fost cenzurată de instanţă. 

Pe de o parte, s-a reţinut că la momentul la care reclamanta I.E. a revenit cu adresa din 2011 
(după ce a dat curs solicitării de completare a documentaţiei, în 2009) prin care a solicitat plata sau 
precizări referitoare la eventuale documente cu care ar urma să fie completat dosarul administrativ, 
pârâta nu a susţinut că dosarul ar fi incomplet. 

Tribunalul  a reţinut că art.14 alin.4 lit.”h” din HG.1120/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.290/2003, astfel cum a fost modificat prin HG.nr.57/2008, vine 
în contradicţie cu dispoziţiile Legii nr.290/2003, act normativ cu forţă juridică superioară, în 
aplicarea căruia au fost emise.  

Astfel, prin art.8 din lege se stabileşte competenţa Comisiilor judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, de a primi, verifica şi rezolva cererile formulate de cei ce se consideră 
beneficiari ai legii reparatorii. 

Potrivit alin.(3) şi (4) al dispoziţiei legale menţionate, solicitantul nemulţumit de hotărârea 
Comisiei poate face contestaţie, în termen de 14 zile de la comunicare, la ANRP – serviciul pentru 
aplicarea Legii nr.290/2003 care, în termen de 60 de zile, le va analiza şi le va aproba  sau le va 
respinge prin decizie motivată. 

În privinţa căii de atac, legea stabileşte în alin.5 al art.8, că hotărârile ANRP, date în 
soluţionarea contestaţiilor formulate de solicitanţi, sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi 
atacate în condiţiile Legii nr.554/2004. 

Interpretarea dispoziţiilor legale menţionate impune concluzia că doar solicitantul are 
deschisă calea contestaţiei la ANRP, respectiv la instanţa de contencios administrativ, iar în lipsa 
unei contestaţii exercitate de acesta conform art.8 alin.3 din lege, în termenul de 15 zile, hotărârea 
Comisiei judeţene devine definitivă, nemaiputând fi pusă în discuţie. 

Tribunalul a apreciat că în raport de ierarhia actelor normative, de disp. art.108 din 
Constituţie, nu poate fi primită apărarea pârâtei, nu se poate justifica depăşirea dispoziţiilor legii 
prin hotărâre de Guvern, că eventuala ineficienţă a mecanismului de verificare a legalităţii 
hotărârilor emise în baza Legii nr.290/2003 impune o eventuală modificare a legii, iar nu adăugarea 
la lege printr-un act administrativ emis de Guvern. 

De altfel, nu s-a făcut dovada de către pârâtă a declanşării procedurii instituite, prin adăugare 
la lege, prin art.17 alin.4 din HG.1120/2006. 

Procedura de realizare a unei creanţe împotriva unei instituţii publice se subsumează unor 
principii inerente statului de drept, respectiv: interpretarea cu bună credinţă a legii, respectarea legii, 
executarea cu celeritate a hotărârilor judecătoreşti, dar şi a actelor administrative. 

Creanţa recunoscută reclamantelor prin actul emis de autoritatea administrativă constituie o 
„valoare patrimonială” care implică aplicarea garanţiilor articolului 1 al Protocolului nr.1 la 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, iar neexecutarea ei în interiorul termenelor consacrate 
de lege se traduce printr-o ingerinţă în drepturile reclamantelor la respectarea bunurilor lor şi, 
implicit, în încălcarea principiului legalităţii.  

Termenele de plată prevăzute de Legea nr.290/2003 şi legislaţia secundară sunt, într-adevăr, 
termene de recomandare. Acestea se supun însă principiului rezonabilităţii de care se leagă însăşi 
substanţa dreptului, astfel pasivitatea ANRP în efectuarea plăţii nu poate fi acceptată, constituind o 
evidentă încălcare a dreptului recunoscut în favoarea lor şi, implicit o încălcarea a disp.art.1 din 
primul protocol al CEDO. 
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Prin urmare, refuzul pârâtei de a efectua plata în baza Hotărârii nr. 194/2007 se circumscrie 
refuzului nejustificat în accepţiunea art.2 alin.1 lit.” i” teza finală din Legea nr.554/2004, potrivit 
cu care „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”. 

Faţă de dispoziţiile art.18 din Legea nr.554/2004, instanţa a obligat pârâta ca în termen de 30 
de zile de la rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri, să plătească reclamantelor despăgubirile 
acordate prin Hotărârea nr.194/2007, în cuantum de 263.760 lei, sumă ce va fi actualizată, conform 
art.18 alin.(6) din HG.1120/2006. 

În temeiul art. 274 c.pr.civ., pârâta a fost obligată la plata către reclamante a sumei de 1.000 
lei - cheltuieli judiciare ocazionate de proces. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta ANRP Bucureşti, care a criticat-o ca 
fiind nelegală şi netemeinică. 

Solicită recurenta să se constate că cererea introductivă de instanţă formulată de către 
reclamante este prematur introdusă, iar în subsidiar neîntemeiată, pentru următoarele considerente: 

Susţine prematuritatea cererii reclamantelor în contextul intrării în vigoare a Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 10/2013 potrivit căreia începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanţe, plata 
despăgubirilor stabilite potrivit Legii nr. 9/1998 şi Legii nr. 290/2003 „se face în tranşe anuale 
egale, eşalonat pe o perioadă de 10 ani, începând cu anul următor datei emiterii titlului de plată. 
Cuantumul unei tranşe nu poate fi mai mic de 20.000 lei". 

Totodată, învederează că, potrivit alin. (2), „prevederile alin. (1) se aplică în mod 
corespunzător şi titlurilor de plată emise şi neachitate integral până la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. Plata tranşelor se face începând cu 1 ianuarie 2014". 

Din analiza celor două texte de lege menţionate, reiese fără echivoc intenţia statului român 
de a eşalona plata despăgubirilor stabilite potrivit Legii nr. 9/1998 şi Legii nr. 290/2003 şi 
neachitate, pe o perioadă de 10 ani.  

Prin urmare, creanţa stabilită prin Hotărârea nr. 194/27.04.2007 emisă de către Comisia 
Judeţeană Constanţa de aplicare a Legii nr. 290/2003 nu este exigibilă în momentul de faţă, astfel că 
acţiunea formulată de reclamanţi este prematură. 

Măsurile propuse nu aduc o restrângere a drepturilor persoanelor îndreptăţite, întrucât statul 
român nu numai că nu refuză plata acestor despăgubiri, ci se obligă la plata eşalonată a sumelor 
prevăzute în deciziile de plată şi hotărârile prin care se stabileşte cuantumul despăgubirilor. 

Concluzia care se impune este aceea că statul nu contestă existenţa unui bun în sensul art. 1 
din Protocolul adiţional la Convenţie, nu neagă existenţa şi întinderea despăgubirilor stabilite prin 
deciziile de plată şi hotărârile emise în temeiul Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003, precum şi Legii 
nr. 393/2006, şi nu refuză plata acestora. Măsura reglementată este mai degrabă una prin care se 
garantează realizarea dreptului de proprietate asupra bunului dobândit, în sensul Convenţiei, fiind 
deci o aplicare a art. 44 alin. (2) din Constituţie, în condiţiile respectării ţintei de deficit bugetar 
asumate. Rezultă că prin eşalonarea stabilită statul nu afectează esenţa dreptului de proprietate, nu 
aduce atingere substanţei acestui drept şi cu atât mai puţin nu neagă existenţa acestuia. 
 În subsidiar, cu privire la plata despăgubirilor beneficiarilor Legii nr. 9/1998 şi Legii nr. 
290/2003, învederează că A.N.R.P. gestionează, coordonează şi controlează procesul de restituire a 
proprietăţilor şi de acordare a despăgubirilor pentru proprietăţile preluate în mod abuziv de către 
regimul comunist. 

Având în vedere practica constantă din ultimii ani de executare silită pe calea popririi şi 
existenţa numărului foarte mare de popriri dispuse, consecinţa inevitabilă fiind blocarea conturilor 
A.N.R.P., această instituţie a fost pusă în imposibilitatea de a plăti voluntar despăgubirile de care 
beneficiază persoanele îndreptăţite în temeiul Legii nr. 9/1998 şi Legii nr. 290/2003. 

Având în vedere impactul acestor sume asupra bugetului de stat, s-a impus identificarea unei 
modalităţi de plată care să permită despăgubirea tuturor persoanelor îndreptăţite. 
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 În ce priveşte obligarea la actualizarea despăgubirilor stabilite prin Hotărârea nr. 194 din 
27.04.2007 emisă de Comisia Judeţeană Constanţa de aplicare a Legii nr. 290/2003, conform art. 18 
alin (6) din H.G. nr. 1120/2006, arată că prin art. 1 alin. (4) din OUG nr. 10/2013, legiuitorul a 
stabilit clar calea de urmat în situaţia în care nu se respectă termenele de plată ale compensaţiilor 
băneşti. 

Astfel, legiuitorul a stabilit clar calea de urmat în ceea ce priveşte actualizarea 
compensaţiilor băneşti, iar a extinde aplicabilitatea acestor prevederi înseamnă a încălca cadrul legal 
existent pe principiul conform căruia legea specială derogă de la legea generală. 
 În ce priveşte obligarea la plata cheltuielilor de judecată, solicită, în subsidiar, micşorarea 
acestora, în baza art. 274 alin 3 Cod pr. civilă. 

Acordarea unor cheltuieli de judecată de 1.000 lei este neîntemeiată şi faţă de obiectul cauzei 
deoarece nu vizează o împotrivire din partea pârâtei la acţiune, ci doar faptul că nu există un buget 
pentru plata cheltuielilor de judecată 

Prin urmare, apreciază că faţă de obiectul pricinii, cheltuielile de judecată sunt nejustificat de 
mari, motiv pentru care solicită reducerea lor corespunzătoare. 

Pentru motivele arătate, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea 
sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii formulată de reclamanţi ca neîntemeiată. 

În drept a invocat dispoziţiile art. 299 şi următoarele, art. 304 pct.9 şi 304 ind.1 Cod pr.civilă. 
Intimaţii reclamanţi prin apărătorul ales, au solicitat respingerea recursului declarat de pârâtă 

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 art.3041 din 

Codul de procedură civilă, Curtea constată că este nefondat nefiind identificate motive de 
nelegalitate sau netemeinicie a hotărârii atacate. 

Excepţia prematurităţii acţiunii este neîntemeiată deoarece la momentul sesizării 
reclamantele erau îndreptăţite să solicite intervenţia instanţei de judecată, creanţa fiind certă, lichidă 
şi exigibilă de mai bine de 5 ani, de la 15.05.2007 iar împrejurarea că la data de 03.03.2013 a intrat 
în vigoare OUG nr.10/2013 nu poate constitui critică adusă hotărârii. 

Aceasta, în considerarea principiului constituţional al neretroactivităţii legii civile, hotărârea 
recurată fiind pronunţată la data de 15.02.2013. 

Curtea apreciază că soluţia tribunalului de obligare a pârâtei la plata despăgubirilor stabilite 
prin Hotărârea nr.194 din 27.04.2007 este legală şi temeinică, criticile aduse de recurentă fiind 
neîntemeiate deoarece din examinarea probelor a rezultat că susţinerea reclamantelor nu a fost 
combătută de pârâtă, potrivit cu care la mai bine de 5 ani de la emiterea hotărârii prin care le-a fost 
recunoscut dreptul la despăgubiri, plata nu a fost efectuată şi nici nu s-a procedat în conformitate cu 
dispoziţiile art.17 al.4 lit.h din Legea nr. 290/2003 în sensul emiterii unei decizii cu propunere de 
reanalizare a hotărârii emise de Comisia Judeţeană Constanţa, decizie care să poată fi contestată de 
reclamante în conformitate cu art.17 al.6 din acelaşi act normativ.  

Din acest punct de vedere, Curtea apreciază că pârâta este în culpă pentru că deşi a apreciat 
că Hotărârea nr.194 din 27.04.2007 „a fost emisă fără respectarea prevederilor legale „nu a emis un 
act care să poată fi contestat de către reclamante, mai bine de 5 ani, încălcându-se termenul 
rezonabil de soluţionare a unui dosar de către autoritatea administrativă. 

Refuzul executării actului administrativ prin care s-a stabilit dreptul la despăgubiri este 
asimilat refuzului nejustificat de rezolvare a unei cereri adresată unei autorităţi publice, care la 
rândul său este asimilat actului administrativ, în baza art.2 alin.1 lit. ”i” teza a II-a şi alin.(2) din 
legea contenciosului administrativ. 

Interesul legitim privat al reclamantelor, ca şi posibilitatea de a pretinde autorităţii abilitate 
să pună în aplicare dispoziţiile Legii nr. 390/2003 o anumită conduită, în considerarea realizării 
dreptului său, conferă acestora calitatea de persoane vătămate în sensul art.1 din Legea nr.554/2004. 
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Apărarea pârâtei, care a solicitat respingerea acţiunii a fost cenzurată in mod corect de prima 
instanţa întrucât textele legale la care face referire au fost legiferate tocmai în sensul reparaţiei 
echitabile, iar susţinerea potrivit cu care refuzul de plată este determinat de insuficienţa fondurilor 
alocate de la buget a rămas la nivel de simplă afirmaţie, fără suport probator. De altfel, chiar dacă s-
ar face o atare dovadă, apărarea pârâtei tot nu justifică respingerea acţiunii.  

Nealocarea de către autorităţi a sumelor necesare pentru acoperirea creanţei reclamantelor 
constituie o atingere adusă dreptului acestora ce se circumscrie art.1 din Primul Protocol adiţional la 
Convenţie, sens în care s-a pronunţat şi instanţa de contencios european (cauza Sanglier c.Franţei, 
cauza Shmalko vs.Ucraina). 

Creanţa recunoscută prin actul emis de autoritatea administrativă constituie o „valoare 
patrimonială” care implică aplicarea garanţiilor art.1 al Protocolului nr.1 la Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului, iar neexecutarea ei în interiorul termenelor consacrate de lege se traduce printr-
o ingerinţă în drepturile reclamantelor la respectarea bunurilor sale şi, implicit, în încălcarea 
principiului legalităţii. 

În considerarea dispoziţiilor art.10 al.(2) din Legea nr. 290/2003 potrivit cărora 
„despăgubirile sau compensaţiile băneşti vor fi acordate beneficiarilor în termen de un an de la 
comunicarea hotărârii comisiei judeţene ori a municipiului Bucureşti, după caz, sau a hotărârii 
prevăzute la art. 8 alin. (4) sau (6), respectiv la art. 9; plata lor se poate face şi în rate, în maximum 
2 ani, în funcţie de disponibilităţile băneşti ale direcţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1)”, în lipsa 
unei decizii care să cuprindă propunerea de reanalizare a hotărârii emise de Comisia Judeţeană 
Constanţa, acţiunea reclamantelor este întemeiată. 

Sumele acordate cu titlu de despăgubiri au fost actualizate corect de tribunal  conform 
dispoziţiilor art. 18 alin. 6 din HG 1120/2006, neputându-se reţine drept critică adusă hotărârii 
neaplicarea dispoziţiilor unui act normativ ce nu exista la momentul pronunţării hotărârii.  

În ceea ce priveşte critica privind plata cheltuielilor de judecată, Curtea constată că 
tribunalul a făcut aplicarea dispoziţiilor art.274 din Codul de procedură civilă în deplină concordanţă 
cu practica CEDO potrivit căreia pot fi rambursate numai cheltuielile pentru care s-a stabilit ca au 
fost efectuate in mod real, ca ele sunt necesare si ca au un cuantum rezonabil.  

Critica este apreciată ca neîntemeiată deoarece reclamantele au făcut dovada realităţii 
cheltuielilor de judecată, precum caracterul lor rezonabil, fiind îndreptăţite să le recupereze integral 
de la partea care a căzut în pretenţii şi care prin atitudinea sa a încălcat dreptul particularului la o 
bună administraţie aşa cum este configurat de către art. 41 din Carta drepturilor fundamentale ale 
U.E. cât şi din Recomandările cu caracter de soft law adoptate de Comitetul de Miniştri al 
Consiliului Europei în materie (Recomandarea CM/REC (2007) a Comitetului Miniştrilor din statele 
membre ale Consiliului Europei). 

Faţă de obiectul litigiului, de valoarea pretinsă de reclamante, de termenul scurs de când 
pârâta trebuia să plătească despăgubirile, Curtea apreciază că nu se impune aplicarea dispoziţiilor 
art.274 al.3 din Codul de procedură civilă privind reducerea onorariului de avocat. 

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, recurenta 
urmând a fi obligată, în temeiul art.274 din Codul de procedură civilă  la plata cheltuielilor de 
judecată către reclamantele intimate în sumă de 1.000 lei. 
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36. Contestaţie în anulare. Excepţia tardivităţii acesteia. Reconstituire drept de 
proprietate. 
 

Art. 317, 318, 319 Cod procedură civilă 
 

 Conform  art. 319 alin 2 Cod pr. civilă: „Contestaţia se poate face oricând înainte de începutul 
executării silite, iar in timpul ei, până la împlinirea termenului stabilit la art. 401 alin 1 lit. b sau lit. c . 
Împotriva hotărârilor irevocabile care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silită, contestaţia 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”. 

Codul de procedură civilă reglementează două categorii de contestaţie în anulare, şi anume:  
- contestaţia în anulare de drept comun  prevăzută de art.317 ; 
- contestaţia în anulare specială prevăzută de art.318. 
Art. 317 Cod pr. civilă se referă atât la situaţia în care procedura de citare a fost neregulat 

îndeplinită, cât şi la situaţia în care judecata a avut loc în lipsa totală a citării părţii.  
Art. 318 Cod pr civilă se referă la următoarele motive :  
Primul motiv se referă la faptul că „dezlegarea dată recursului este rezultatul unei greşeli 

materiale”, cu menţiunea că legiuitorul a avut în vedere numai erori materiale în legătură cu aspectele 
formale ale judecării recursului şi care au avut drept consecinţă darea unor soluţii greşite. 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 unor incidente procedurale. 

În acest context, se reţine că, în speţă, se fac referiri numai la greşeli de judecată, respectiv 
aprecierea probelor, intenţia contestatoarei fiind declarată în sensul că „recursul este necesar a fi rejudecat, 
urmare a limitării posibilităţilor de apărare şi a interpretării greşite a probatoriului ce nu a fost luat în 
considerare, sau, a fost omis a se pronunţa”.  

Cel de-al doilea motiv se referă la „omisiunea cercetării unui motiv de casare”, cu precizarea că 
acesta poate fi invocat pe calea contestaţiei în anulare numai dacă recursul a fost respins sau admis în parte, 
nu şi atunci când a fost admis pentru un  motiv care a atras casarea totală.  

 
Decizia civilă nr. 1177/CA/13.06.2013 

                           Dosar nr. 156/36/2013 
 

Pârâţii CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI T. şi PRIMARUL ORAŞULUI T. au 
investit la data de 12.02.2013, Curtea de Apel Constanţa cu soluţionarea cauzei având ca obiect 
contestaţie în anulare, înregistrată  sub nr. 156/36/2013, în contradictoriu cu reclamanta P.O.D., 
indicând ca temeiuri de drept aplicabile dispoziţiile art. 317, art. 318 alin. 1 şi art. 319, cu 
referire la art.221 Cod pr.civilă. 

Motivând contestaţia în anulare, contestatoarea învederează in esenţă următoarele: 
- instanţa, în motivarea Deciziei, retine în mod greşit că se invocă de către PRIMARUL 

ORAŞULUI T. aspecte ce au fost avute în vedere la momentul pronunţării Deciziei civile nr. 
92/CA/2001 a Curţii De Apel Constanţa; 

- greşit instanţa de fond reţine aplicabilitatea în speţă a dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea 
215/2001, omiţând incidenţa art.61 din lege; 

- în mod greşit, Curtea de Apel Constanţa apreciază că: „sunt de neluat în seamă” afirmaţiile 
prin care se solicită soluţionarea cauzei pe cale amiabilă ; 

- instanţa omite să se pronunţe asupra unor înscrisuri depuse la dosar,  considerate 
concludente şi, din care reiese fără putinţă de tăgadă faptul că situaţia juridică a terenurilor a fost 
comunicată reclamantei - înscrisuri ce au fost depuse în Dosar nr. 715/229/2008 al Judecătoriei 
Feteşti ; 

- instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra susţinerilor sale referitoare la faptul că nu deţin 
acte de fond funciar sau planuri cadastrale pentru perioada 1940- 1952; 
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- urmare pronunţării Sentinţei civile nr. 126/29.01.2007 a Judecătoriei Feteşti, în Dosar 
1318/229.2006, prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate al reclamantei asupra 
suprafeţei de 10 ha teren extravilan pe raza administrativă a Oraşului T., hotărâre ce a fost înaintată 
Comisiei Locale de Fond Funciar T., instanţa omite a avea în vedere că, prin adresa nr. 
4219/31.05.2007, reclamanta a fost notificată să se prezinte pentru identificarea amplasamentului 
terenului, refuzând a o face, situaţie de fapt ce s-a perpetuat pe parcursul timpului; 

- nu s-a avut în vedere că, în speţă, s-a efectuat un raport de expertiză pentru stabilirea 
situaţiei juridice a terenurilor şi că prin Hotărârea Comisiei Locale de Fond Funciar T., nr. 
3/23.01.2008 s-a propus reclamantei alte amplasamente a terenurilor pentru care a beneficiat de 
Titlul de proprietate. 

Alăturat contestaţiei, contestatoarea a înţeles a depune la dosarul cauzei în copie xerox, toate 
actele la care s-a referit în conţinutul acesteia. 

Prin Întâmpinare, reclamanta P.O.D. a înţeles a invoca, pe cale de excepţie:  
- excepţia lipsei calităţii procesuale active a CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI T. 

pentru a formula contestaţie în anulare, cu motivaţia în esenţă că, partea nu a formulat recurs 
în dosar nr. 2800/229/2011 a Tribunalului Constanţa, astfel că Decizia civila nr. 559/CA/ 
14.03.2012 a Curţii de Apel nu a avut spre examinare motivele sale de recurs;  

- excepţia inadmisibilităţii contestaţiei în anulare formulată de PRIMARUL 
ORAŞULUI T., nefiind întrunite condiţiile de admisibilitate, prevăzute de dispoziţiile art. 317, 
art.318 alin. 1 Cod pr. civilă, pentru ca, pe fondul cauzei, să solicite respingerea contestaţiei în 
anulare, ca nefondată. 

Prin cererea adresată Curţii la data de 25.03.2013, contestatoarele solicită ataşarea la 
dosarul cauzei a dosarului nr. 715/229/2008 al Judecătoriei Feteşti, judeţul Ialomiţa precum şi a 
dosarului nr. 213/98.2013 al Tribunalului Ialomiţa. 

Ulterior, la data de 28.03.2013, contestatoarele înţeleg să formuleze cerere de modificare a 
cererii introductive, precizând că intenţionează sa completeze motivele contestaţiei în anulare, in 
raport cu dispoziţiile art. 21 din Legea 215/2001, susţinând că unităţile administrativ - teritoriale au 
capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, fiind persoane juridice de drept public, 
reprezentate, după caz, de primar sau de preşedintele Consiliului Judeţean, iar Decizia atacată a fost 
emisă fără verificarea competenţei teritoriale, atât timp cât reclamanta nu are domiciliul sau 
reşedinţa în România.  

Prin Încheierea pronunţată la data 28 03 2013, Curtea respinge cererea privind 
ataşarea dosarelor nr. 715/229/2008 al Judecătoriei Feteşti şi nr. 230/98/2013 al Tribunalului 
Ialomiţa, punând în vedere părţilor de a depune la dosar actele considerate necesare soluţionării 
litigiului. 

La termenul de judecată din 25.04.2013, intimata reclamanta P.O.D. a înţeles a invoca 
excepţia tardivităţii contestaţiei în anulare prin prisma dispoziţiilor art. 319 alin 2  teza a II a 
Cod pr. civilă, cu motivaţia în esenţă că au trecut mai mult de 15 zile de la data când, contestatorii 
au luat cunoştinţă de Decizia atacată, odată ce, s-au adresat BEJ N. la data de 31.08.2012, când au 
ataşat Decizia contestată, de la acel termen începând să curgă termenul prevăzut de lege - depunând 
în acest sens, concluzii scrise privind excepţia invocată.  

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma susţinerilor părţilor şi a 
probatoriului administrat în conformitate cu dispoziţiile art. 1169 Cod civil, prin raportare la 
dispoziţiile cuprinse în art. 317 cu referire la art.318 alin 1 şi cu aplicarea art. 319 Cod pr. 
civilă, Curtea reţine în esenţă următoarele: 

Prin acţiunea adresată Judecătoriei Feteşti şi înregistrată sub nr. 2800/229/30.08.2011, 
reclamanta P.O.D. a chemat în judecată pe pârâţii CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI T. şi 
PRIMARUL ORAŞULUI T., solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: 
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- obligarea pârâţilor să răspundă somaţiei emisă de executorul judecătoresc şi primită de 
debitori, la data de 29 iulie 2011, în executarea Deciziei nr.92/CA/2011 pronunţată de Curtea de 
Apel Constanţa, învestită cu formulă executorie, precum şi aplicarea unei amenzi civile de 50 lei pe 
zi de întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzută în titlul executoriu, temeiul juridic al acţiunii 
fiind reprezentat de dispoziţiile art. 580 3 alin. 1 din Codul de procedură civilă.    

 Prin Sentinţa civilă nr. 1701 din 22.09.2011 pronunţată de Judecătoria Feteşti în dosarul 
nr. 2800/229/2011, s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei, în favoarea 
Tribunalului Constanţa – Secţia contencios administrativ şi fiscal, reţinându-se în esenţă, 
aplicabilitatea în speţă a dispoziţiilor art. 159 pct. 2 Cod pr. civilă, cu referire la Legea specială – 
Legea 554/2004.  

Primind cauza spre competentă soluţionare, Tribunalul Constanţa, Secţia contencios 
administrativ a procedat la înregistrarea acesteia sub acelaşi număr, la data de 05.10.2011, pentru 
ca, la termenul de judecată din data de 09.11.2011, reclamanta să fi precizat temeiul de drept 
al cererii de chemare în judecată, respectiv, dispoziţiile art. 24 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 
554/2004 precum şi obiectul acţiunii, respectiv aplicarea amenzii de 20% din salariul minim 
brut pe economie, pe zi de întârziere, pârâtului, PRIMARUL ORAŞULUI T., menţionând că, 
prin Încheierea pronunţată de Curtea de Apel Constanţa la data de 19.09.2011, s-a îndreptat 
eroarea materială din cuprinsul Deciziei nr. 92/CA/14.02.2011 în sensul că PRIMARUL 
ORAŞULUI T. este obligat să răspundă la adresa nr. 5392/14.06.2010. 
 Prin întâmpinare, pârâtul PRIMARUL ORAŞULUI T. a solicitat respingerea cererii, ca 
nefondată, cu motivaţia în esenţă că răspunsul la Decizia nr. 92/CA/14.02.2011 pronunţată de 
Curtea de Apel Constanţa a fost efectuat prin adresa nr. 3805/15.04.2011, iar plata cheltuielilor de 
judecată a fost efectuată prin ordinul de plată nr. 1126/31.10.2011.  
 De asemenea, s-a mai arătat că, prin Sentinţa civilă nr. 126/29.01.2007 a Judecătoriei 
Feteşti, irevocabilă prin renunţarea la calea de atac, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra suprafeţei de 10 ha teren arabil, situat în extravilanul localităţii T., fiind întocmit Titlul de 
proprietate nr. 6874/14.11.2007, pentru această suprafaţă de teren. 
 Prin Hotărârea Comisiei locale T. nr. 3/23.01.2008, se arată a fi fost respinsă contestaţia 
reclamantei, prin care aceasta a solicitat anularea Titlului de proprietate şi propunerea unui alt 
amplasament, Comisia locală aducând la cunoştinţa acesteia că amplasamentul terenurilor aflate la 
dispoziţie, coincid cu terenurile indicate în raportul de expertiză efectuat. 
 S-a mai susţinut că, în arhiva Primăriei oraşului T., nu există planuri cadastrale din zona T. 
Gară din perioada la care face referire reclamanta, în arhiva primăriei oraşului T. neexistând 
registrul agricol şi registrul de impozitare pe perioada 1950 – 1952, actele doveditoare pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate fiind depuse de către reclamantă, ca urmare a eliberării 
acestora de către Direcţia Judeţeană a Arhivelor Ialomiţa prin adresa nr. 871709 din 13.10.2006, 
conţinând extrase matricole agricole din anii 1942-1949 şi registrul agricol din anii 1948-1951. 
 Pârâtul a mai arătat că situaţia juridică a terenurilor a fost prezentată în raportul de expertiză 
întocmit de expert B.I. pentru soluţionarea dosarului nr. 715/229/2008, ce a fost comunicată 
reclamantei pe parcursul soluţionării cauzei, cu precizarea că,  identificarea locaţiei terenului 
reconstituit în suprafaţă de 10 ha a fost făcută, stabilindu-se dacă, această locaţie este pe vechiul 
amplasament, şi dacă terenul este situat pe raza administrativă a oraşului T. şi că vechiul 
amplasament nu poate fi identificat. 

În ceea ce priveşte identificarea vechiului amplasament, s-a arătat că Primăria Oraşului T. şi 
comisia locală de fond funciar nu deţin planuri cadastrale sau alte documente din care să rezulte 
vechiul amplasament, actele doveditoare fiind obţinute de reclamantă de la Arhivele Naţionale – 
serviciul Judeţean Ialomiţa. 

1. Prin Sentinţa civilă nr. 2283/18.11.2011, Tribunalul Constanţa admite în parte cererea 
precizată formulată de reclamantă si aplică pârâtului PRIMARUL ORAŞULUI T. amenda de 



461 
 

20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de întârziere până la executarea Deciziei nr. 
92/CA/14.02.2011 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa  în dosarul nr. 8437/118/2010. 

Prin aceeaşi hotărâre, se respinge capătul de cerere privind acordarea despăgubirilor, 
pârâtul PRIMARUL ORAŞULUI T. fiind obligat la plata către reclamantă, a sumei de 1.237 
lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reţinându-se în esenţă următoarele :  

- prin Decizia nr.92/CA/2011 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, Secţia 
Comercială, Maritimă şi Fluvială, Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul 
nr.8437/118/2010 s-a admis recursul declarat de reclamanta P.O.D. împotriva Sentinţei civile 
nr.1454/12.11.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.8437/118/2010, 
modificându-se în tot hotărârea atacată, în sensul admiterii acţiunii, cu consecinţa obligării 
pârâtului să răspundă la adresa înregistrată cu nr.5392/14.06.2010, pârâtul fiind obligat la 
plata cheltuielilor de judecată. 

  Astfel, reţine Curtea că reclamanta solicitase Tribunalului Constanţa obligarea pârâţilor 
CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI T. şi PRIMARUL ORAŞULUI T. la comunicarea 
informaţiilor de interes public, în baza Legii nr.544/2001, informaţiile fiind solicitate prin adresa 
nr.5392/14.06.2010. 

În acest sens, se reţine că, prin adresa nr. 3805/15.04.2011, emisă de către Primăria oraşului 
T., semnată de PRIMARUL ORAŞULUI T., S.V., în urma notificării reclamantei privind punerea 
în executare a Deciziei nr.92/CA/2011 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, i s-a comunicat 
reclamantei că răspunsul la adresa nr. 5392/14.06.2010 i-a fost comunicat cu adresa nr. 
5392/29.06.2010. 

De asemenea, s-a mai arătat că, prin Sentinţa nr. 126/29.01.2007 a Judecătoriei Feteşti, 
irevocabilă prin renunţarea la calea de atac, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
suprafeţei de 10 ha teren arabil situat în extravilanul localităţii T., fiind întocmit Titlul de 
proprietate nr. 6874/12667 din 03.08.2007, pentru această suprafaţă de teren. 
 Prin Hotărârea Comisiei locale T. nr. 3/23.01.2008, se reţine  a fi fost respinsă contestaţia 
reclamantei, prin care aceasta a solicitat anularea titlului de proprietate şi propunerea unui alt 
amplasament, Comisia locală aducând la cunoştinţa acesteia că, amplasamentul terenurilor aflate la 
dispoziţie coincid cu terenurile indicate în raportul de expertiză efectuat. 
 S-a mai arătat că, în arhiva Primăriei oraşului T., nu există planuri cadastrale din zona T. 
Gară, din perioada la care face referire reclamanta, în această arhivă neexistând registrul agricol şi 
registrul de impozitare pe perioada 1950 – 1952, actele doveditoare pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate fiind depuse de către reclamantă, ca urmare a eliberării acestora de către Direcţia 
Judeţeană a Arhivelor Ialomiţa prin adresa nr. 871709 din 13.10.2006, conţinând extrase matricole 
agricole din anii 1942-1949 şi registrul agricol din anii 1948-1951. 

Totodată, se reţine a fi fost comunicat reclamantei că situaţia juridică a terenurilor a fost 
prezentată în raportul de expertiză întocmit de expert B.I., pentru soluţionarea dosarului nr. 
715/229/2008, ce i-a fost comunicat pe parcursul soluţionării cauzei, iar în ceea ce priveşte 
identificarea locaţiei terenului reconstituit în suprafaţă de 10 ha şi dacă această locaţie este pe 
vechiul amplasament, că terenul este situat pe raza administrativă a oraşului T. şi că vechiul 
amplasament nu poate fi identificat. 

Analizând adresa nr. 3805/15.04.2011 emisă de către Primăria oraşului T., semnată de 
PRIMARUL ORAŞULUI T., S.V., Tribunalul a constatat că aceasta nu constituie o executare a 
hotărârii definitive şi irevocabile a instanţei de contencios administrativ, pentru următoarele 
considerente: 

Potrivit alin. 1 şi alin. 2 al art.24 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 
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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. 

În cazul în care termenul nu este respectat, reţine instanţa a se putea aplica 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. 

Astfel, autoritatea/instituţia publică este obligată să comunice, din proprie iniţiativă, 
informaţiile la care a fost obligată prin hotărârea judecătorească irevocabilă, în termenul prevăzut în 
cuprinsul hotărârii sau, în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 zile de la data rămânerii 
irevocabile a hotărârii. 

În cadrul procedurii judiciare, desfăşurată în temeiul art. 24 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 
554/2004, nu pot fi repuse în discuţie aspecte soluţionate irevocabil prin hotărârea judecătorească 
pusă în executare, ci, doar aspecte privind modul de îndeplinire de către autoritatea publică a 
dispoziţiilor irevocabile ale instanţei de contencios administrativ. 

Prin Sentinţa nr. 1454/12.11.2010, Tribunalul Constanţa respinge cererea de chemare în 
judecată formulată de reclamanta P.O.D., reţinând în esenţă că prin adresa nr. 5392/29.06.2010 
emisă de Primăria oraşului T. i s-a răspuns reclamantei la adresa nr. 5392/14.06.2010, 
comunicându-i-se că, în arhiva Primăriei oraşului T., nu există planuri cadastrale sau alte documente 
din care să rezulte amplasamentul terenurilor situate în intravilanul sau extravilanul localităţii, din 
perioada menţionată în actele depuse. 

Prin Decizia nr.92/CA/2011 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, Secţia Comercială, 
Maritimă şi Fluvială, Contencios Administrativ şi Fiscal, s-a dispus  modificarea  în tot 
Sentinţei nr. 1454/12.11.2010 a Tribunalului Constanţa, în sensul admiterii acţiunii, cu 
consecinţa obligării pârâtului să răspundă la adresa înregistrată cu nr.5392/14.06.2010, pârâtul 
fiind  obligat la plata cheltuielilor de judecată, constatându-se că, sunt îndeplinite condiţiile prev. de 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, reţinându-se că, 
reclamanta a solicitat să-i fie comunicată situaţia juridică a terenurilor menţionate în actul de partaj 
voluntar autentificat sub nr. 635/24.03.1936, ce au aparţinut autorului B.I., terenuri ce se regăsesc în:  

-  registrul de proprietăţi  
-  adeverinţa nr. 357/1946 eliberată de Ocolul Agricol T.,  
- adeverinţa emisă de Comitetul provizoriu al comunei T. nr. 2820/06.07.1950,  

        - în matricola nr. 1 privind impozitul agricol în perioada 1946-1950.  
S-a mai reţinut, prin aceeaşi decizie, că reclamanta i-a comunicat intimatei pârâtei actele aflate 

la Arhivele Naţionale, cât şi o copie a procesului verbal din 28.11.1991, prin care moştenitorii unui 
vecin din actul de partaj voluntar, D., a fost pus în posesie cu 4,5 ha, în tarlaua 44, parcela A 195, 
conform planului cadastral, şi a concluzionat că, terenul identificat de reclamantă ca locaţie şi 
amplasament, încă din anul 1991, era individualizat, hotărârea instanţei de fond fiind lipsită 
de temei legal. 

S-a reţinut astfel că, prin Decizia nr.92/CA/2011 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, 
s-a stabilit irevocabil că, prin adresa nr. 5392/29.06.2010 emisă de Primăria oraşului T., i s-a 
răspuns reclamantei la adresa nr. 5392/14.06.2010, comunicându-i-se că în arhiva PRIMĂRIEI 
ORAŞULUI T. nu există planuri cadastrale sau alte documente din care să rezulte amplasamentul 
terenurilor situate în intravilanul sau extravilanul localităţii, din perioada menţionată în actele 
depuse, nefiind comunicate informaţiile de interes public solicitate de către reclamantă, deşi, deţine 
aceste informaţii, în sensul art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001. 

Faţă de aceste aspecte, s-a constatat că apărările pârâtului cuprinse în întâmpinare, în sensul 
că  decizia instanţei de contencios administrativ a fost pusă în executare prin adresa nr. 
3805/15.04.2011, emisă de către Primăria oraşului T., semnată de PRIMARUL ORAŞULUI T., 
S.V., nu pot fi reţinute, având în vedere că, în esenţă, în această adresă i se comunică reclamantei că 
i s-a răspuns cu adresa nr. 5392 din 29.06.2010, că:  
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„Primăria oraşului T. şi comisia locală de fond funciar nu deţin planuri cadastrale sau alte 
documente din care să rezulte vechiul amplasament”, actele doveditoare fiind obţinute de 
reclamantă de la Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Ialomiţa, aspecte ce au făcut obiectul 
analizei instanţei de contencios, prin Decizia nr.92/CA/2011 pronunţată de Curtea de Apel 
Constanţa, stabilindu-se cu putere de lucru judecat că: „terenul identificat de reclamantă ca locaţie 
şi amplasament, încă din anul 1991, era individualizat”. 

Dând eficientă prezumţiei de lucru judecat şi având în vedere efectul pozitiv al hotărârii 
irevocabile, se reţine că a fost deja dezlegată chestiunea vizând existenţa în detenţia pârâtei a 
informaţiilor publice solicitate de reclamantă. 

Cum, potrivit art. 1200 pct. 4 cu referire la art. 1202 alin.2  Cod. civil, in relaţia dintre părţi, 
această prezumţie are caracter absolut, înseamnă că pârâtul nu poate invoca în cadrul procedurii 
prevăzute în alin.1 şi alin.2 al art.24 din Legea nr. 554/2004, aspecte contrare a ceea ce s-a statuat 
prin hotărâri judecătoreşti  anterioare.  

În consecinţă, în raport de aceste considerente de fapt şi de drept, tribunalul a constatat că 
pârâtul PRIMARUL ORAŞULUI T. nu a executat Decizia nr.92/CA/2011 pronunţată de Curtea de 
Apel Constanţa, motiv pentru care, în temeiul art. 24 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, a aplicat pârâtului, PRIMARUL ORAŞULUI T., amenda către stat de 
20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de întârziere, până la executarea Deciziei nr. 
92/CA/14.02.2011 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 8437/118/2010. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind acordarea despăgubirilor în cuantum de 1000 lei 
pe zi de întârziere, tribunalul l-a constat nefondat, în raport de dispoziţiile art. 998, art.999 din Codul 
civil, având în vedere că, prin probatoriul administrat în cauză, nu s-a făcut dovada existenţei unui 
prejudiciu suferit de către reclamantă prin neexecutarea Deciziei nr.92/CA/2011 pronunţată de 
Curtea de Apel Constanţa şi nici a întinderii acestuia. 

Constatând culpa procesuală a pârâtului, PRIMARUL ORAŞULUI T., în temeiul art. 274 din 
Codul de procedură civilă, s-a dispus obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată către 
reclamantă, în suma de 1.237 lei reprezentând onorariu avocat, cheltuieli de deplasare şi cazare. 

Împotriva Sentinţei civile nr. 2283/18.11.2011 a Tribunalului Constanţa au declarat recurs 
reclamanta P.O.D. şi pârâtul PRIMARUL ORAŞULUI T., cu motivaţia în esenţă că: 

a) Recurenta reclamantă P.O.D. 
- Greşit instanţa de fond nu a acordat despăgubirile solicitate, atât timp cât acest litigiu în 

faţa instanţei de contencios administrativ reprezintă o dovadă a refuzului obstinant al recurentului 
pârât de a-i comunica informaţiile ce-i sunt necesare pentru obţinerea terenurilor intravilane deţinute 
de tatăl său, profitându-se de faptul că are o altă cetăţenie, că domiciliul său este într-o altă ţară, că 
este în etate, şi i-au fost atribuite terenuri lipsite de valoare economică, în zone fără nici o legătură 
cu terenurile autorilor săi, provocându-i prin pasivitate şi refuz de informare corectă, promptă şi 
utilă, un prejudiciu extrem de important. 

- Greşit instanţa de fond nu a avut în vedere că, prin această atitudine, îi este produs un 
prejudiciu, prin ea însăşi demonstrându-se prejudiciul ce-l suportă prin neexecutare, fiind pusă în 
imposibilitate de a beneficia de prevederile art.16 art.24 şi art. 25 din Legea 18/1991, art.37 din 
Legea 1/2000, ce îî ocroteşte dreptul de a i se reconstitui terenul ce a aparţinut părinţilor săi şi nu un 
alt teren, lipsit de valoare. 

b) Recurentul pârât PRIMARUL ORAŞULUI T. a criticat hotărârea pronunţată de instanţa de 
fond, ca fiind nelegală şi netemeinică, pentru că:  

- Greşit instanţa de fond a interpretat situaţia de fapt rezultată din probatorii şi a aplicat în 
mod greşit normele juridice reglementule de art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001, aflându-se în 
eroare, când reţine că pârâtul deţine informaţii de interes public pe care a refuzat sa le comunice 
reclamantei. 



464 
 

Primăria Oraşului T. nu deţine planuri cadastrale sau documente, registru agricol din 
perioada solicitata de către reclamantă, din care sa reiasă amplasamentul terenurilor identificate în 
actul de partaj voluntar nr. 635 din 21.03.1936, emis de către Judecătoria T., astfel că, recurentul se 
află în imposibilitatea absolută de a-i comunica reclamantei informaţii pe care nu le deţine şi pe 
care, nu şi-au propus niciodată să nu  i le comunice, dacă le-ar fi avut în evidenţa primărie. 

- Greşit instanţa de fond nu a avut în vedere că recurgerea la procedura aleasă de 
reclamantă este condiţionată de refuzul debitorului obligat să execute de bună voie o obligaţie, în 
speţă, obligaţia stabilită „intuitu personae”, nu au refuzat să o execute niciodată, se află în 
imposibilitate absolută de îndeplinire a acesteia, întrucât nu avea asemenea informaţii pe care să le 
comunice reclamantei. 

În continuare, recurentul reiterează situaţia litigiilor purtate între părţi cu  soluţiile pronunţate 
de instanţe, solicitând admiterea recursului, înlăturarea obligaţiei de plată a amenzii civile şi 
cheltuielilor de judecată, înţelegând  să invoce excepţia nulităţii absolute a sentinţei pronunţate de o 
instanţă necompetentă material-Tribunalul Constanţa, întrucât competenţa este a Judecătoriei 
Feteşti, instanţa de executare în raza de competenţa a sediului Primăriei oraşului T.. 

Ambele părţi au înţeles a depune la dosarul cauzei întâmpinare, respectiv concluzii scrise în 
referire la  motivele de recurs deduse judecăţii.  

2. Prin Decizia civilă nr. 529/CA/14.03.2012, Curtea de Apel Constanţa, examinând 
actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a probatoriului administrat, în 
conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile art. 320 Cod pr.civilă, 
respinge recursurile ca nefondate, pentru următoarele considerente, în esenţă: 

In ceea ce priveşte recursul declarat de reclamanta P.O.D. 
 Excepţia nulităţii recursului declarat de pârât va fi respinsă ca nefondată, sub ambele aspecte 
semnalate de recurenta reclamantă. Faptul că nu a fost trecut in cuprinsul recursului numărul 
sentinţei recurate nu poate conduce automat la nulitatea acestuia atât timp cât din celelalte date pe 
care le conţine se poate identifica numărul sentinţei. Astfel, recurentul a indicat atât numărul 
dosarului – 2800/229/2008, cât si numele părţii adverse -  P.O.D. De asemenea, recursul paratului 
nu poate fi constatat nul pentru neindicarea motivului de nulitate prevăzut de art.304 alin.1 C.pr.civ. 
atât timp cat potrivit art.304/1 C.pr.civ. instanţa poate examina cauza sub toate aspectele iar potrivit 
art.306 alin.3 C.pr.civ. instanţa poate încadra la unul dintre motivele de recurs prevăzute de art.304 
susţinerile recurentului. 
 Pe fondul cauzei, Curtea constată că recurenta a criticat hotărârea primei instanţe din 
perspectiva respingerii capătului de cerere prin care a solicitat obligarea paratului la plata daunelor 
morale si materiale de 1000 lei/zi de întârziere pentru neexecutarea dispoziţiilor Deciziei nr. 
92/CA/2011 a Curţii de Apel Constanta. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr.554/2004, „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 ori să elibereze un certificat, o 
adeverinţă sau orice alt înscris”, iar în conformitate cu alin. (3) al aceluiaşi articol, „În cazul 
soluţionării cererii, instanţa va hotărî şi asupra despăgubirilor pentru daunele materiale şi morale 
cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru”.  

Aşadar, instanţa, dispunând anularea actului administrativ sau obligarea autorităţii publice să 
emită un act administrativ ori să elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris, poate 
obliga pe pârât la plata de daune în favoarea reclamantului, dar numai în măsura în care acesta face 
dovada unui prejudiciu cert şi determinat. Rezultă că daunele materiale şi morale nu se acordă în 
mod automat, ca efect al admiterii capătului principal al acţiunii, ci trebuie să fie avute în vedere 
anumite criterii obiective rezultând din gradul de lezare a valorilor sociale ocrotite, aspecte pe baza 
cărora să fie apreciate intensitatea şi gravitatea atingerii aduse acestora iar pentru daunele materiale 
dovezi clare din care să rezulte fără echivoc natura şi cuantumul acestora. 
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Având în vedere aspectele enunţate şi lipsa dovezilor în sprijinul capătului de cerere 
accesoriu privind acordarea de daune materiale şi morale, Curtea constată că în mod corect prima 
instanţă a dispus respingerea acestuia ca nefondat. 

In ceea ce priveşte recursul declarat de pârâtul Primarul oraşului T. 
Excepţia nulităţii sentinţei recurate pentru că a fost pronunţată de o instanţă necompetentă 

material va fi respinsă ca nefondată. 
În mod corect a apreciat Judecătoria Feteşti în sentinţa prin care a dispus declinarea 

competenţei în favoarea Tribunalului Constanţa că potrivit dispoziţiilor art.25 alin.1 din Legea 
contenciosului administrativ, sancţiunea prevăzută de art.24 alin.2 se aplică de instanţa de executare, 
la cererea reclamantului. Ori, potrivit art.2 alin.1 lit.ţ din Lege, instanţa de executare este cea care a 
soluţionat fondul litigiului de contencios administrativ, în speţă, Tribunalul Constanţa prin Sentinţa 
civilă nr.1454/12.11.2010. 

Pe fondul cauzei, potrivit dispoziţiilor art.304 pct. 9 C. proc. Civ., o hotărâre poate fi 
recurată când a fost pronunţată fără temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a 
legii. 

Temeiul legal invocat în acţiune şi reţinut de instanţa de fond îl reprezintă dispoziţiile art. 24 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, potrivit cărora: „(1) Dacă în urma admiterii 
acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul 
administrativ, să elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris, executarea hotărârii 
definitive şi irevocabile se va face în termenul prevăzut în cuprinsul ei, iar în lipsa unui astfel de 
termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii. (2) În cazul în care 
termenul nu este respectat, se va aplica 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.  

Instanţa de fond a înlăturat în mod justificat apărările autorităţii recurente, reţinând că prin 
adresa nr.3805/15.04.2011 emisă de Primarul oraşului T. i s-a comunicat reclamantei că i s-a 
răspuns la adresa nr.5392/29.06.2010, că Primăria şi comisia locală de fond funciar nu deţin planuri 
cadastrale sau alte documente din care să rezulte vechiul amplasament, aspecte ce au făcut obiectul 
analizei instanţei de contencios administrativ prin Decizia nr.92/CA /2011 pronunţată de Curtea de 
Apel constanţa, stabilindu-se cu putere de lucru judecat că terenul identificat de reclamantă ca 
locaţie şi amplasament încă din anul 1991 era individualizat. 

 S-a mai reţinut că a fost deja dezlegată chestiunea vizând existenţa în detenţia pârâtei a 
informaţiilor publice solicitate de reclamantă, astfel că pârâtul se află în culpă din moment ce nu a 
pus în executare hotărârea respectivă. 

 Astfel fiind, în mod legal şi temeinic a dispus instanţa de fond amendarea pârâtului cu 20% 
din salariul minim brut pe economie, pe zi de întârziere, până la executarea Deciziei 
nr.92/CA/14.02.2010. 

Pe cale de consecinţă, neexistând motive de nelegalitate a hotărârii atacate, Curtea  a apreciat 
că, recursurile sunt nefondate, respingându-se ca atare.  

Acestea sunt condiţiile în care contestatorii CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI T. şi 
PRIMARUL ORAŞULUI T. formulează susmenţionata contestaţie în anulare împotriva 
Deciziei nr. 529/CA/14.03.2012, pronunţata de Curtea de Apel Constanţa în Dosar nr. 
2800/229/2011, cu motivaţiile relevate în preambulul prezentei hotărâri.  

Aşa fiind şi având în vedere temeiurile de drept ce reprezintă fundamentul contestaţiei în 
anulare, dedusă judecăţii, Curtea, dând eficienţă dispoziţiilor art.137 Cod pr.civilă, potrivit 
cărora „instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond 
care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii”, reţine: 

În referire la excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei CONSILIUL 
LOCAL T.,     
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Contestaţia în anulare dedusă judecăţii a fost formulată împotriva Deciziei 529/CA/14.03 
2012 a Curţii de Apel Constanţa, în condiţiile în care, în acea cauză, s-a discutat recursul 
împotriva Sentinţei civile nr. 2283/18.11.2011 a Tribunalului Constanţa, urmare solicitării 
intimatei reclamante P.O.D., de obligare a contestatorilor CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI 
T. şi PRIMARUL ORAŞULUI T., să răspundă somaţiei emisă de Executorul Judecătoresc, în 
executarea Deciziei nr. 92/CA/14.02.2011 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosar nr. 
8437/118/2010, aşa după cum  sus s-a relevat. 

În raport cu susmenţionata precizare, Curtea apreciază că excepţia lipsei calităţii procesuale 
active a CONSILIULUI LOCAL T. este fondată, atât timp cât, pe de o parte, contestatoarea nu 
a formulat recurs în Dosar nr. 2800/229/2011 a Tribunalului Constanţa, astfel  încât Decizia 
civilă 529/CA din 14 03 2011 a Curţii de Apel Constanţa nu a avut spre examinare motivele de 
recurs formulate de aceasta,  iar pe de altă parte, excepţia dedusă judecăţii este o excepţie de fond, 
peremptorie, dirimantă şi absolută. 

În acest sens, reţine Curtea că 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. 

Calitatea procesuală, după cum se poate observa, se confundă cu interesul îndreptăţit de a 
acţiona, fiind totuna cu dreptul la acţiune, fie că denumim calitatea procesuală ca îndreptăţire de 
a reclama în justiţie, fie ca justificare a dreptului şi a obligaţiei de a participa ca parte, fie ca 
posibilitatea a unei persoane de a lua parte ca reclamant sau ca pârât la un anumit proces, în ultimă 
analiză, conţinutul real al acestor noţiuni fiind determinat de un interes recunoscut de lege a fi 
parte, respectiv de necesitatea protiguirii prin justiţie a unui drept. 

Cu alte cuvinte, pornind de la împrejurarea că, în orice stare a pricinii, excepţia poate fi 
invocată, şi având în vedere că, în procesul civil, calitatea procesuală presupune, justificarea 
dreptului sau a obligaţiei unei persoane de a participa, ca parte, în procesul civil, legitimarea 
procesuală neraportându-se cu necesitate la raportul juridic dedus judecăţii, ci la dreptul de a 
reclama în justiţie şi la obligaţia de a răspunde faţă de pretenţiile formulate prin cererea de chemare 
în judecată, Curtea apreciază că excepţia este fondată, urmând a fi admisă. 

Faţă de susmenţionatele reţineri, Curtea constată că urmează a dispune respingerea 
contestaţiei în anulare formulată de contestatoarea CONSILIUL LOCAL T. ca fiind 
formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. 

În referire la excepţia tardivităţii contestaţiei în anulare, din perspectiva dispoziţiilor art. 
319 alin. 2 Cod pr. civilă  

Procedând la examinarea excepţiei tardivităţii invocată de intimata P.O.D., Curtea  are în 
vedere dispoziţiile art. 319 alin 2 Cod pr civilă precum şi faptul că,  instituţia termenelor 
procedurale, asemenea nulităţii, este înrudită îndeaproape cu formalismul procesului civil, ea 
impunând îndeplinirea actelor de procedură şi contribuind la asigurarea disciplinei procesuale. 

Astfel, termenele procedurale pot fi, clasificate în funcţie de mai multe criterii: 
1. în funcţie de caracterul lor, termenele sunt:  

          - imperative (peremtorii) înăuntrul cărora trebuie îndeplinit un act procedură (ex. termenul 
de exercitare a unei căi de atac); 

Actul de procedură săvârşit după îndeplinirea termenului imperativ este tardiv; 
- prohibitive (dilatorii) înăuntrul cărora nu  poate fi săvârşit actul de procedură (ex. 

termenele de o zi sau de 15 zile de la primirea somaţiei, prevăzută de art. 411 alin. 1 şi, respectiv, 
art. 500 alin. 1 Cod pr. civilă, în care executorul judecătoresc nu poate să treacă la executare). 

Actul de procedură săvârşit înainte de împlinirea termenului prohibitiv este prematur ; 
2. În funcţie de modul în care sunt stabilite termenele sunt : 
-  legale, atunci când sunt stabilite prin lege (ex. cele prevăzute in  art. 22, art.89, art. 170, 

art. 209, art. 248, art. 284, art. 301, art. 319, art.324 Cod pr. civilă) 
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  Ca regulă, termenele legale sunt fixe, în sensul că ele nu pot fi prelungite sau scurtate de 
instanţă sau de părţi. 

 Prin  excepţie, durata termenului de recurs poate fi prelungită cu 5 zile, de către 
preşedintele instanţei care primeşte cererea de recurs (art. 303 alin 5 Cod pr. civilă) sau durata 
termenului de înmânare a citaţiei poate fi scurtată de instanţă, în cazuri urgente (art. 89 alin.1 teza a 
II  a Cod pr. civilă) 

- judecătoreşti, stabilite de instanţă în cursul procesului (ex. termene pentru înfăţişarea 
părţilor sau a martorilor, pentru depunerea întâmpinării de cel chemat în garanţie, pentru 
depunerea raportului de expertiză etc.) 

- convenţionale, stabilite de părţi (ex: termenul arbitrajului) 
3. În funcţie de sancţiunea ce intervine în caz de nerespectare, termenele sunt :   
- absolute, a căror nerespectare afectează valabilitatea actelor de procedură (ex. : termenele 

de exercitate a căilor de atac, termenul de perimare, termenul de depunere a întâmpinării etc.), 
- relative, care în caz de nerespectare, nu afectează valabilitatea actului de procedură, ci 

atrag, cel mult, sancţiuni disciplinare sau pecuniare pentru cei vinovaţi de nerespectarea lor (ex: 
termenul de 7 zile în care poate fi amânată pronunţarea hotărârii etc.) 

Ca atare, sancţiunea nerespectării termenului procedural prevăzut de lege este 
decăderea, definită în literatura de specialitate ca fiind acea sancţiune  procesuală care constă în  
pierderea dreptului de a exercita o cale de atac sau de a îndeplini orice alt act de procedură, dacă nu 
a fost respectat termenul imperativ prevăzut de lege.  

 Conform  art. 319 alin 2 Cod pr. civilă: „Contestaţia se poate face oricând înainte de 
începutul executării silite, iar in timpul ei, până la împlinirea termenului stabilit la art. 401 alin 1 
lit. b sau lit. c . împotriva hotărârilor irevocabile care nu se aduc la îndeplinire pe cale de 
executare silită, contestaţia 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”. 

Aşa fiind, reţine Curtea că, în cazul hotărârilor nesusceptibile de executare silită, legiuitorul a 
statornicit două categorii de termene respectiv, un termen subiectiv de 15 zile, care începe să curgă 
de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre şi un  termen obiectiv, de un an, acesta 
din urmă calculându - se de la data când hotărârea a rămas irevocabilă. 

În speţă, se formulează contestaţie împotriva Deciziei nr. 529 din 14.03.2012 a Curţii de 
Apel Constanţa, prin care s-a soluţionat recursul promovat împotriva Sentinţei civile nr. 2283  din 
18.11.2011 a Tribunalului Constanţa  prin care s-a admis în parte, cererea precizatoare formulată 
de intimata reclamantă P.O.D., cu consecinţa aplicării PRIMARULUI ORAŞULUI T. a unei 
amenzi de 20 % din  salariul minim brut pe economie, pe zi de întârziere, până la executarea 
Deciziei nr. 92/CA/14.02 2011 a Curţii de Apel Constanţa, ce la rândul său soluţionase recursul 
promovat împotriva Sentinţei civile 1454/12.11.2010, în sensul admiterii sale, cu consecinţa 
modificării în tot a hotărârii atacate, admiţându - se acţiunea având ca obiect obligarea 
contestatorilor la comunicarea informaţiilor de interes public solicitate prin cererea nr. 5392 / 
14.06.2010. 

Deci, apreciază Curtea că, în speţă, ne aflăm în faţa tezei a II a textului de lege suscitat, astfel 
că termenul pentru promovarea contestaţiei este de un an calendaristic, „dar nu mai târziu de 
un an de la data când hotărârea a rămas irevocabilă”, aceasta în condiţiile în care decizia 
irevocabilă s-a pronunţat la data de 14.03 2012, fiind redactată la data de 28.05.2012, iar contestaţia 
în anulare a fost promovată la data de 12.02.2013. 

Pentru toate considerentele expuse, Curtea respinge excepţia tardivităţii contestaţiei în 
anulare formulată de PRIMARUL ORAŞULUI T., ca nefondată.  

În referire la fondul contestaţiei în anulare  
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       Examinarea fondului contestaţiei în anulare este făcută de Curte avându-se în vedere 
împrejurarea că aceasta este o cale extraordinară de atac, de retractare, prin care se cere însăşi 
instanţei care a pronunţat hotărârea atacată, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, să îşi 
desfiinţeze propria hotărâre şi să procedeze la o nouă judecată.  
 În acest context, reţine Curtea, Codul de procedură civilă reglementează două categorii 
de contestaţie în anulare, şi anume:  

- contestaţia în anulare de drept comun  prevăzută de art.317; 
- contestaţia în anulare specială prevăzută de art.318, 

cu precizarea că acestea se deosebesc prin motivele pentru care pot fi introduse, precum şi prin 
condiţiile de admisibilitate, contestatorul făcând referire la ambele categorii prevăzute de lege.  
 Aşa fiind, şi procedând la examinarea dispoziţiilor legale referitoare la contestaţia în anulare, 
Curtea reţine : 

1. Art. 317 Cod pr. civilă se referă atât la situaţia în care procedura de citare a fost 
neregulat îndeplinită, cât şi la situaţia în care judecata a avut loc în lipsa totală a citării părţii.  
 Pornind de la aspectele sus relevate cuprinse în art. 317 Cod pr civilă, prima teză, şi având 
în vedere că legea face referire numai la neregularitatea procedurii de citare pentru ziua când 
s-a judecat pricina, nu şi la neregularităţi privitoare la termenele anterioare de judecată, Curtea 
reţine că, în speţă, nu sunt întrunite condiţiile de admisibilitate ale acestei categorii de contestaţie în 
anulare, care de altfel, nici nu a fost invocată de contestatoare, aceasta mărginindu-se numai la 
indicarea textului de lege.  
 În acelaşi sens, apreciază Curtea că, în speţă, nu este incident nici cel de-al doilea motiv de 
contestaţie in anulare de drept comun, prevăzut de art. 317 Cod pr civilă, teza a II-a, atât timp 
cât acesta vizează situaţia în care hotărârea a fost dată de judecător cu încălcarea dispoziţiilor 
de ordine publică, privitoare la competenţă, deci, al competenţei generale, legiuitorul făcând 
referire la competenţa materială şi competenţa teritorială exclusivă, ori cauza a fost înregistrată 
pe rolul instanţelor constănţene, în mod legal.  
 Concluzionând, Curtea apreciază în sensul respingerii contestaţiei în anulare de drept 
comun, cu temei indicat art.317 Cod pr. civilă, ca nefondat, în speţă, nefiind întrunite condiţiile 
de admisibilitate prevăzute de lege.  

3. Art. 318 Cod pr civilă se referă la următoarele motive :  
Primul motiv se referă la faptul că „dezlegarea dată recursului este rezultatul unei greşeli 

materiale”, cu menţiunea că legiuitorul a avut în vedere numai erori materiale în legătură cu 
aspectele formale ale judecării recursului şi care au avut drept consecinţă darea unor soluţii 
greşite.  

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 unor incidente 
procedurale. 

În acest context, reţine Curtea că, în speţă, se fac referiri numai la greşeli de judecată, 
respectiv aprecierea probelor, intenţia contestatoarei fiind declarată în sensul că „recursul este 
necesar a fi rejudecat, urmare a limitării posibilităţilor de apărare şi a interpretării greşite a 
probatoriului ce nu a fost luat în considerare, sau, a fost omis a se pronunţa”.  

Cum nu pot fi invocate pe calea contestaţiei în anulare erori de interpretare a probelor care 
fac decizia netemeinică, şi văzând şi dispoziţiile art.318 Cod pr civilă, Curtea apreciază în sensul 
respingerii contestaţiei în anulare formulată pe acest temei de drept, cuprins în primul motiv. 

Cel de-al doilea motiv se referă la „omisiunea cercetării unui motiv de casare”, cu 
precizarea că acesta poate fi invocat pe calea contestaţiei în anulare numai dacă recursul a fost 
respins sau admis în parte, nu şi atunci când a fost admis pentru un  motiv care a atras 
casarea totală.  
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Cu alte cuvinte, acest motiv de contestaţie face referire la omisiunea de a examina unul din 
motivele de casare invocate în termen de către recurent (motive arătate în art.304 Cod. Pr civilă), 
iar nu argumentele de fapt sau de drept indicate de parte care, oricât de larg ar fi dezvoltate, 
sunt întotdeauna subsumate motivului de casare pe care îl sprijină.  

În acest context, reţine Curtea că, în speţă, nu este aplicabil nici cel de-al doilea motiv al 
contestaţiei în anulare, fapt pentru care se respinge contestaţia în anulare şi sub acest aspect. 

Pentru toate considerentele sus expuse, cum nu sunt motive  pentru a se dispune reformarea 
Deciziei civile 529CA/14.03.2012 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, în Dosar nr. 
280/229/2011, văzând şi dispoziţiile art. 317 Cod pr. civilă, cu referire la art. 318 Cod pr. civilă 
şi cu aplicarea art. 319 Cod pr. civilă, Curtea, respinge contestaţia în anulare formulată de 
PRIMARUL ORAŞULUI T., ca nefondată, sub toate aspectele.  

Reţinând culpa procesuală a contestatorilor, CONSILIUL LOCAL al ORAŞULUI T. şi 
PRIMARUL ORAŞULUI T., şi văzând şi dispoziţiile art. 274 Cod pr civilă, Curtea, obligă 
contestatorii la plata sumei de 1.390 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în favoarea intimatei 
P.O.D.  

 

37. Comunicare informaţii de interes public privind autorizaţia de construire. 
 

Legea nr. 544/2001 
Art.7 alin.22, 23 din Legea nr.50/1991 

 
Potrivit art.3 din Legea nr.544/2001, asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a 

accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, iar în conformitate cu art.5 alin.1 
din lege, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu anumite informaţii de 
interes public, accesul la aceste informaţii realizându-se, astfel cum prevede alin.4 al aceluiaşi articol, prin: 
a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României 
sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie; b) 
consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop. 
         Fără a deroga de la aceste norme generale, art.7 alin.21 din Legea nr.50/1991 prevede că autorizaţia 
de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe 
pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, 
după caz.  

În ceea ce priveşte incidenţa art.7 alin.22 din Legea nr.50/1991, autorităţile au obligaţia de a 
respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu secretul comercial şi industrial, 
proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, însă aceste restricţii nu pot limita accesul 
persoanelor la informaţiile publice decât în condiţiile prevăzute de lege, fără a-l putea suprima. 

În acest sens, alin.23 al art.7 menţionează că autorităţile fac publică emiterea autorizaţiei de 
construire şi pun la dispoziţia publicului informaţii privind conţinutul autorizaţiei de construire şi al 
anexelor aferente, care includ toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi. 
         Prin urmare, recurentul este ţinut să comunice reclamantei conţinutul autorizaţiei de construire şi a 
anexelor acesteia şi să ia, în acelaşi timp, măsurile ce se impun pentru a respecta secretul comercial şi 
industrial, proprietatea intelectuală etc., fără a putea paraliza accesul reclamantei la informaţiile solicitate.  

 
Decizia civilă nr. 1222/CA/19.06.2013 

                           Dosar nr. 5555/118/2012 
 

Prin cererea formulată la data de 10.05.2012 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 
sub nr. 5555/118/2012, reclamanta SC N.N.E.G. SRL a solicitat obligarea pârâtului Preşedintele 
Consiliului Judeţean Constanţa la comunicarea informaţiilor de interes public solicitate prin adresa 
nr. 213/2012, respectiv date vizând autorizaţia de construire pentru modificarea soluţiei tehnice a 
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parcului eolian Dorobanţu şi anexele acesteia, stabilirea unui termen de executare a hotărârii de 5 
zile de la rămânerea irevocabilă a acesteia, obligarea la plata unei amenzi de 20% din salariul 
minim brut pe economie/zi de întârziere. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în fapt, la 26.03.2012 a solicitat pârâtului 
comunicarea unei copii de pe autorizaţia de construire, însă pârâtul nu i-a comunicat înscrisul, 
apreciind că nicio comunicare nu poate fi interpretată că poate genera consecinţa atingerii 
intereselor comerciale ale operatorilor economici. A învederat reclamanta că, având în vedere 
dispoziţiile Legii 544/2011, a formulat prezenta acţiune motivat de faptul că, în conformitate cu 
art.7(21) din Legea nr.50/1991, autorizaţia de construire are caracter public. 

Legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare, însă a depus la dosar autorizaţia de construire 
nr.3/2010 solicitată de reclamantă prin adresa nr.213/2012, iar prin Concluzii scrise a solicitat 
respingerea acţiunii ca nefondată. 

Prin Sentinţa civilă nr. 239/CA/17.01.2013, Tribunalul Constanţa a admis în parte 
acţiunea formulată de reclamantă şi a obligat pârâtul la comunicarea informaţiilor de interes public 
referitoare la autorizaţia de construire nr.3/15.03.2010 către reclamant în termen de 5 zile de la 
rămânerea irevocabilă a prezentei hotărârii. A respins cererea privind aplicarea sancţiunii conform 
art. 24 alin.2 din Legea nr. 554/2004. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că temeiul de drept al acţiunii îl 
reprezintă Legea 544/2001. 

Potrivit art.2 lit.b din Legea 544/2001, prin informaţie de interes public se înţelege orice 
informaţie care priveşte activităţile sau rezultă, din activităţile unei autorităţi publice, indiferent de 
suportul ori de forma sau modul de exprimare a informaţiei. 

Art.6 alin.2 stipulează ,,Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure 
persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal”. 

Din examinarea dosarului rezultă că reclamantul a solicitat comunicarea de informaţii de 
interes public referitoare la autorizaţia de construire pentru modificarea soluţiei tehnice pentru 
lucrările şi fundaţiile din Parc Eolian Dorobanţu, însă la 2.05.2012 pârâtul a refuzat comunicarea 
înscrisurilor conform adresei 264/112/2012. 

Potrivit art.7 alin.21 din Legea 50/1991, s-a reţinut că autorizaţia de construire şi anexele 
acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de 
internet a autorităţii sau prin afişare. 

Faţă de aceste aspecte de fapt şi de drept, instanţa de fond a apreciat că pârâta refuză explicit 
să comunice reclamantului informaţii de interes public solicitate, motiv pentru care, conform art.22 
alin.2 din Legea 544/2001, a obligat pârâtul să comunice reclamantului informaţiile solicitate. 

În ceea ce priveşte cererile privind stabilirea unui termen de executare a hotărârii 
judecătoreşti, instanţa de fond, în baza art. 18 alin.6 din Legea nr. 554/2004, a stabilit în termen de 
5 zile de comunicare a informaţiilor, termen ce începe să curgă de la rămânerea irevocabilă a 
hotărârii. 

Instanţa de fond a înlăturat apărarea pârâtului privind depunerea autorizaţiei de construire 
nr.3/2010 în dosar, întrucât acest fapt nu o exonerează pe pârâtă de a răspunde integral la cererea 
reclamantului, conform dispoziţiilor legale arătate. 

În ceea ce priveşte cererea de obligare la plata penalităţilor de întârziere, aceasta nu a fost 
admisă întrucât sfera de aplicare a art.24 din Legea 554/2004 este aceea a cazurilor când nu se 
execută sau nu se respectă hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţate de instanţa de contencios 
administrativ, ceea ce nu este cazul în speţă, întrucât prezenta hotărâre nu este irevocabilă şi nici nu 
s-a făcut dovada refuzului pârâtului de a executa dispoziţiile instanţei. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanta SC N.N.E.G. SRL şi pârâtul 
Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, care au criticat soluţia instanţei de fond ca fiind 
nelegală şi netemeinică. 
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Recursul reclamantei SC N.N.E.G. SRL. 
Reclamanta SC N.N.E.G. SRL a criticat hotărârea instanţei de fond ca fiind nelegală şi 

netemeinică sub aspectul respingerii capătului de cerere privind obligarea pârâtului la plata unei 
amenzi în cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere în 
executarea hotărârii. 

Consideră recurenta reclamantă că în lipsa unor constrângeri ferme, stabilite de instanţă 
pentru pârât în temeiul art.18 alin. 6 şi al art.24 alin. 2 din Legea nr.554/2004, hotărârea 
judecătorească rămâne fără eficienţă, întrucât nu va putea fi executată silit, fapt demonstrat de 
nenumărate situaţii, care au devenit notorii, în care pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în 
sarcina sa, fiind tolerat chiar şi de către organele de urmărire penală. 

Arată că pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, în nenumărate alte dosare 
având acelaşi obiect, nu a înţeles să dea curs obligaţiilor impuse prin hotărârile irevocabile 
pronunţate de instanţele de contencios administrativ şi fiscal constănţene, ba mai mult, deşi a fost 
obligat de acestea să intre în legalitate, acesta a continuat şi continuă să refuze în mod nejustificat să 
comunice informaţiile solicitate, adoptând o atitudine de sfidare a legii şi a puterii judecătoreşti, 
încălcând şi principii fundamentale, precum principiul legalităţii şi al statului de drept. 

De asemenea, este bine ştiut faptul că împotriva pârâtului au fost formulate nenumărate 
plângeri penale pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de legea specială nr. 554/2004, la art. 24 
alin. 3, potrivit căreia neexecutarea sau nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi 
irevocabile pronunţate de instanţa de contencios administrativ şi după aplicarea amenzii civile 
arătate în art. 24 alin. 1 şi 2 din acelaşi act normativ, constituie infracţiune şi se sancţionează cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani. 

La fel, acesta a fost cercetat penal şi pentru comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu 
contra intereselor persoanelor şi abuz în serviciu în formă calificată, fapte prevăzute şi pedepsite de 
art. 246 raportat la art. 2481, cu aplicarea art. 33 lit. a) din Codul penal. 

Faţă de toate aceste împrejurări, recurenta reclamantă consideră că atitudinea pârâtului nu 
este doar una de refuz nejustificat în înţelesul legilor speciale incidente în cauză, ci este una abuzivă 
şi, ca atare, este îndreptăţită să solicite şi obligarea pârâtului la plata unei amenzi in cuantum de 20% 
din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere, pentru situaţia în care executarea 
hotărârii de admitere nu se va face în termenul stabilit de instanţă, de 5 zile de la rămânerea 
irevocabilă a acesteia. 

Obligarea pârâtului plata unei amenzi în cuantum de 20% din salariul minim brut pe 
economie, pentru fiecare zi de întârziere, pentru situaţia în care executarea hotărârii nu se face în 
termenul stabilit de instanţă, semnifică în principal o modalitate de asigurare a executării obligaţiilor 
sale legale, deoarece în cauză, fiind vorba de o obligaţie de a face, obligaţie care nu necesită, în 
virtutea principiului legalităţii şi al statului de drept, nicio punere în executare, iar faptul că pârâtul, 
în nenumărate alte cauze, a sfidat actul de justiţie prin neexecutarea obligaţiilor similare dispuse 
printr-o serie de hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, dovedeşte reaua-credinţă a 
acestuia, dar şi o atitudine abuzivă, chiar infracţională, în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu. 

Recursul pârâtului Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa. 
Recurentul pârât a criticat aceeaşi hotărâre, sub următoarele aspecte: 
Informaţiile publice privitoare la autorizaţiile de construire se comunică publicului interesat 

în temeiul OUG nr.214/2008 (implicit şi potrivit Legii nr. 261/2009) de modificare a Legii 
nr.51/1991, respectiv prin modalitatea publicării pe site-ul propriu sau prin studiere la sediul 
instituţiei publice. 

Consideră recurentul pârât că instanţa trebuia să reţină existenţa unei legislaţii specifice 
punerii la dispoziţia publicului a autorizaţiei de construire şi anexele acesteia, în modalitatea 
recunoscută de lege şi anume aceea a publicării pe site-ul propriu sau studiul la sediul instituţiei 
publice, iar nu să acorde prioritate normei generale reglementate de Legea nr. 544/2004. 
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Reclamanta a solicitat informaţii publice referitoare la un document reglementat special, şi 
anume o autorizaţie de construire şi toate anexele acesteia. 

Accesul la informaţiile de interes public în materia autorizaţiei de construire se face potrivit 
normei speciale, nu a normei generale a Legii nr. 544/2004. 

Publicarea pe pagina de internet sau la sediul instituţiei si studiul la sediul instituţiei publice 
sunt modalităţi de luare la cunoştinţă cu privire la documentul specific în cauză (autorizaţia de 
construire).  

Comunicarea informaţiilor publice referitoare la autorizaţia de construire se face potrivit 
principiului specialia generalibus derogant. 

În acest sens, recurentul pârât susţine faptul că, chiar dacă art.6 din Legea nr.544/2001 
stabileşte regula generală în materia accesului la informaţiile publice, dar şi aceasta limitată la 
modalităţile prevăzute de art. 5 alin. 4 al aceleiaşi legi şi cu reţinerea anumitor circumstanţe, prin 
art.7 alin.21 din Legea nr.50/1991 se instituie excepţia în ceea ce priveşte informaţiile publice 
cuprinse în autorizaţiile de construire şi anexele acesteia. 

Norma specială – art.7 alin.21 din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, instituie cadrul special derogatoriu de la norma generală a Legii nr. 
544/1991, în sensul că informaţiile de interes public cuprinse în autorizaţiile de construire, aşa cum 
sunt reţinute de art.2 lit. "b" din legea generală, se pun la dispoziţia publicului prin două modalităţi 
circumstanţiate, astfel: publicare pe pagina proprie de internet sau afişare la sediul instituţiei. 

Nu există altă normă juridică în legea specială a autorizării executării lucrărilor de construire 
şi care să impună instituţiile publice o altă modalitate de comunicare a informaţiile de interes public 
altfel decât prin publicare pe pagina proprie de internet sau afişare la sediul instituţiei. 

Astfel, arată recurentul pârât, solicitarea reclamantei este netemeinică şi nelegală, în 
condiţiile în care accesul acestuia la informaţiile de interes public referitoare la autorizaţia de 
construire se face doar prin modalităţile prevăzute de legea specială, obligaţie pe care pârâtul a 
îndeplinit-o. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanta a respectat legea şi a pus la dispoziţia 
reclamantei informaţiile de interes public referitoare la "Modificarea soluţiei tehnice pentru 
lucrările de fundaţii din cadrul amplasamentului Parc Eolian Dorobanţu - putere maximă 51 MW, 
lucrări autorizate prin Autorizaţia de construire nr. 73/2009" comunele Nicolae Bălcescu, 
Tortoman, judeţul Constanta 

Învederează că pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa la rubrica "Rapoarte 
anuale - Autorizaţii de construire" - tabelul cu situaţia autorizaţiilor de construire eliberate de 
instituţie pentru anul 2010, s-au pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, inclusiv reclamantei, 
toate informaţiile de interes public referitoare la toate autorizaţiile de construire emise. 

Mai arată că niciodată reclamanta nu a solicitat studierea documentelor la sediul instituţiei 
sau afişarea la sediu sau publicarea pe site-ul propriu, dacă acestea nu existau, pentru a-şi exercita 
dreptul privind accesul la informaţiile de interes public, ci a solicitat, de fiecare dată, comunicarea în 
scris a unor astfel de documente în duplicat, situaţie ce nu se aplică şi autorizaţiilor de construire. 

De altfel, chiar Legea nr. 544/2001 retine ca modalităţi de acces la informaţiile publice: 
afişarea la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al 
României sau in mijloacele de informare in masa, in publicaţii proprii, precum si in pagina de 
Internet proprie si consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, in spatii special 
destinate acestui scop. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanta a respectat legea, iar refuzul comunicării in 
scris a tuturor documentelor, in copie, a fost explicit si justificat 

Pe de o parte, refuzul transmiterii către reclamant de duplicate ale autorizaţiei de construire si 
anexele acesteia a fost justificat de îndeplinirea obligaţiilor legale în sensul reţinut de art.7 alin. 21 
din Legea nr.50/1991, iar pe de altă parte, refuzul justificat a avut în vedere prevederile Legii 
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nr.677/2001 şi ale art.12 lit. c şi d din Legea nr.544/2001 cu raportare la alin.22 al art.7 din Legea 
nr. 50/1991. 

Anexele autorizaţiei de construire conţin date ce intră sub incidenţa proprietăţii intelectuale 
şi ale secretului comercial. Ne referim aici la toate informaţiile privind soluţiile tehnice de 
amplasare, construire şi dezvoltarea investiţiei, precum şi de regim juridic aplicabil, cum sunt: 
memoriul tehnic de arhitectură şi structură; plan fundaţie; plan armare fundaţie; planşa îmbunătăţire 
teren; plan de săpătură; caiet de sarcini structură beton armat; caiet de sarcini coloane de material 
granular cimentat; program pentru controlul faze determinante; liste cantităţi de materiale şi 
manoperă. 

Toate aceste înscrisuri/opere sunt protejate de legea 8/1996 privind dreptul de autor şi alte 
drepturi conexe. 

Consideră recurentul pârât că recurenta reclamantă confundă accesul la informaţiile publice 
ale autorizaţiei de construire (studiu şi afişare; norma specială), aşa cum sunt reglementate şi de 
Ordinul nr. 839/2009, cu eliberarea unei fotocopii de pe acest document (norma generală). 

Intimata reclamantă şi recurentă SC N.N.E.G. SRL a depus întâmpinare la recursul 
formulat de recurentul pârât, solicitând respingerea lui ca nefondat. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursurile sunt 
nefondate. 
          În ceea ce priveşte recursul declarat de recurentul pârât Preşedintele Consiliului Judeţean 
Constanţa, se reţine că, potrivit art.3 din Legea nr.544/2001, asigurarea de către autorităţile şi 
instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, iar în 
conformitate cu art.5 alin.1 din lege, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să 
comunice din oficiu anumite informaţii de interes public, accesul la aceste informaţii realizându-se, 
astfel cum prevede alin.4 al aceluiaşi articol, prin: a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei 
publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, 
în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie; b) consultarea lor la sediul autorităţii 
sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop. 
         Îndeplinirea obligaţiei de a asigura publicitatea informaţiilor din oficiu nu exclude posibilitatea 
ca aceste informaţii să fie comunicate şi în condiţiile art.6, care statuează că orice persoană are 
dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice informaţiile de interes public, iar 
autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, 
informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.  
         Fără a deroga de la aceste norme generale, art.7 alin.21 din Legea nr.50/1991 prevede că 
autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului 
spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin 
afişare la sediul acesteia, după caz.  

Asigurarea accesului la aceste informaţii publice în modalitatea arătată nu reprezintă decât 
componenta de publicitate din oficiu care, aşa cum s-a arătat, nu o exclude pe aceea de comunicare a 
informaţiilor publice la cerere, astfel că îndeplinirea obligaţiei de publicare pe pagina de internet sau 
prin afişare la sediu nu justifică refuzul recurentului pârât de a furniza informaţiile solicitate de 
reclamantă în condiţiile art.6 din Legea nr.544/2001. 

În ceea ce priveşte incidenţa art.7 alin.22 din Legea nr.50/1991, Curtea reţine că, într-adevăr, 
autorităţile au obligaţia de a respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu 
secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, însă 
aceste restricţii nu pot limita accesul persoanelor la informaţiile publice decât în condiţiile prevăzute 
de lege, fără a-l putea suprima. 

În acest sens, alin.23 al art.7 menţionează că autorităţile fac publică emiterea autorizaţiei de 
construire şi pun la dispoziţia publicului informaţii privind conţinutul autorizaţiei de construire 
şi al anexelor aferente, care includ toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi. 
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         Prin urmare, recurentul este ţinut să comunice reclamantei conţinutul autorizaţiei de construire 
şi a anexelor acesteia şi să ia, în acelaşi timp, măsurile ce se impun pentru a respecta secretul 
comercial şi industrial, proprietatea intelectuală etc., fără a putea paraliza accesul reclamantei la 
informaţiile solicitate.  
          Referitor la recursul declarat de reclamanta SC N.N.E.G. SRL, Curtea reţine că, într-adevăr, 
în temeiul art.18 alin.6 din Legea nr.554/2004, instanţa poate stabili, prin dispozitiv, la cererea părţii 
interesate, un termen de executare, precum şi amenda prevăzută la art.24 alin.2. 
           Stabilirea unei astfel de măsuri de constrângere nu reprezintă însă o obligaţie a instanţei, ci o 
facultate, determinată tocmai de împrejurarea că, ţinând de faza executării hotărârii, este strâns 
legată de atitudinea conducătorului instituţiei care refuză în mod culpabil executarea obligaţiei, 
atitudine ce nu poate fi prevăzută la momentul pronunţării hotărârii. 
          Împrejurarea că în alte cauze cu obiect asemănător pârâtul nu s-a conformat întocmai 
dispoziţiilor instanţei nu poate fi invocată în speţă şi nu justifică luarea măsurii, poziţia pârâtului în 
raport de hotărârea de faţă neputând fi preconizată. 
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurenţi sunt nefondate, 
urmează a respinge recursurile ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 

 

38. Contestaţie în anulare. Reorganizare aparat administrativ al autorităţii publice 
locale. Reîncadrare în funcţia vacantă, corespunzătoare pregătirii contestatoarei. Plata 
drepturilor băneşti cuvenite pentru perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de 
muncă şi data reintegrării în funcţia deţinută. 
 

Art. 317, 318 Cod procedură civilă 
Art. VI din OUG nr. 63/2010 

Art. 36 alin.3 lit.b din Legea nr. 215/2001 
 

 Codul de procedură civilă reglementează două categorii de contestaţie în anulare, în conţinutul 
dispoziţiilor cuprinse în art. 317 – contestaţie în anulare de drept comun şi art. 318 – contestaţie în anulare 
specială, contestatoarea vizând cea din urmă dispoziţie legală, care la rândul său, cuprinde două motive, 
respectiv: 

– dezlegarea dată recursului este rezultatul unei greşeli materiale; 
– omisiunea cercetării unui motiv de casare,  

cu precizarea că prezenta contestaţie în anulare face referire la cel din urmă motiv. 
 Prin HCL nr. 112/27.08.2010, în baza art. VI din OUG nr. 63/2010, cu referire la art. 36 alin.3 lit.b 
din Legea nr. 215/2001, s-a aprobat Organigrama aparatului de specialitate al primarului, Statul de funcţii 
al aparatului primarului şi pentru celelalte servicii din cadrul PRIMĂRIEI M., care fusese aprobată de 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 
 Prin Dispoziţia primarului s-a dispus constituirea unei comisii pentru examinarea profesională a 
salariaţilor şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului, care a avut loc în data de 
07.09.2010, examen la care contestatoarea nu a participat.  

 
Decizia civilă nr. 1330/CA/27.06.2013 

                           Dosar nr. 395/36/2013 
 
 Contestatoarea C.A. a dedus judecăţii, în contradictoriu cu PRIMARUL MUNICIPIULUI 
M., contestaţia în anulare înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub nr. 395/36/30.04.2013 
prin care solicită ca, prin hotărâre judecătorească, urmare admiterii contestaţiei în anulare, să se 
dispună, anularea Deciziei nr. 3/CA/07.01.2013 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul 
nr. 5311/118/2011 şi admiţând recursul, să se dispună: 

- anularea Dispoziţiei nr. 1290/14.09.2010 emisă de intimat; 



475 
 

-  reîncadrarea contestatoarei în funcţia vacantă, corespunzătoare pregătirii sale 
corespunzătoare;  

- obligarea intimatului la plata drepturilor băneşti cuvenite contestatoarei, pentru perioada 
cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă şi data reintegrării în funcţia deţinută;  

- cu cheltuieli de judecată. 
Motivând contestaţia în anulare, petenta învederează în esenţă, critici privind nelegalitatea 

şi netemeinicia Deciziei nr. 3/CA/07.01.2013 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 
5311/118/2011, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art.318 alin.1 Cod pr.civilă şi cu 
următoarea motivaţie: 

„Instanţa de control nu a cercetat motivele de recurs invocate de contestatoare” şi, în mod 
greşit, s-a limitat a expune repetitiv neparticiparea contestatoarei la examinarea organizata de către 
intimat, omiţând să cerceteze cauza sub aspectele invocate de către contestatoare. 

Astfel, instanţa de recurs a reţinut în mod superficial faptul că, nu a reieşit din ansamblul 
probator al cauzei nerespectarea dispoziţiilor legale indicate în actul administrativ, în acest mod, 
considerentele deciziei necuprinzând motivele pentru care unele dintre probe au fost înlăturate. 

Apreciază contestatoarea că necercetarea de către instanţa de control a tuturor motivelor 
invocate prin calea de atac, a permis astfel, perpetuarea situaţiei de confuzie în privinţa aspectelor 
faptice ale cauzei deduse judecaţii şi implicit definitivarea unor decizii administrative luate în mod 
abuziv şi cu nerespectarea dispoziţiilor legale în materie. 

Se mai arată că, contestatoarea ocupa în cadrul PRIMĂRIEI M., în baza unui concurs 
organizat, funcţia de referent, clasa III, grad profesional superior, treapta 1, gradaţia 5, birou 
executări silite, funcţie în conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. 1, lit. b, Legea 188/1999, având 
calitatea de funcţionar public definitiv, conform dispoziţiilor art. 11 alin. 3 al Legii nr. 188/1999. 

În urma adoptării în luna iulie 2010, a OUG nr. 63/2010, intimatul a decis în baza HCL nr. 
11/2010 şi a Dispoziţiei nr. 1111/31.08.2010 reorganizarea aparatului de specialitate al 
administraţiei locale, prin întocmirea unei noi organigrame, cu o nouă structură organizatorică. 

Astfel, cum contestatoarea a învederat instanţei că atât HCL nr. 112/2010, cât şi Dispoziţia 
nr. 111/31.08.2010, nu au fost aduse la cunoştinţa funcţionarilor publici, aceştia găsind un afiş la 
avizierul primăriei, cu data examinării cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor, fără a se publica 
lista posturilor desfiinţate ca urmare a reorganizării, a posturilor rămase ocupate sau a celor vacante, 
dovadă stând şi adresele contestatoarei către intimat, ce nu au primit răspuns. 

După cum reiese din memoriul adresat ANFP de către contestatoare si ceilalţi colegi 
disponibilizaţi, cât şi din răspunsul înregistrat sub nr. 499456/14.10.2010, depus la dosarul cauzei şi 
apreciat ca irelevant de către instanţă, HCL nr. 112/2010 este nelegală, întrucât în calculul 
numărului maxim de posturi stabilit pentru PRIMĂRIA M. a fost inclus şi personalul Muzeului de 
Arheologie Callatis, instituţie ce nu a fost înfiinţată prin hotărâre a Consiliului Local, ci prin Ordin 
al Ministrului Culturii, astfel că includerea cu „rea-credinţă” a acestor angajaţi, în numărul maxim 
de posturi, a condus la desfiinţarea unor posturi ocupate în mod legal de funcţionari publici cu 
experienţă şi vechime.  

Învederează contestatoarea că, practic, Serviciul Executări Silite a fost unificat cu cel Juridic, 
denumit Serviciul juridic Executări Silite, atribuţiile funcţionarilor din cadrul vechiului departament 
rămânând practic neschimbate şi invocă, în acest sens, dispoziţiile art.100 din Legea nr. 188/1999, 
care stabilesc în mod neechivoc situaţia funcţionarilor publici în caz de reorganizare. 

 Astfel, „funcţionarii vor fi numiţi in noile compartimente, dacă este schimbată denumirea, 
fără modificarea în proporţie de peste 50% a atribuţiilor aferente funcţiei publice” (alin. 1 lit.c), iar 
„reducerea unui post este justificata daca atribuţiile aferente acestuia se modifica în proporţie de 
peste 50% sau sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la 
studii” (alin. 4). 
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Solicită contestatoarea admiterea contestaţiei în anulare, cu consecinţa anulării Deciziei 
nr. 3/07.01.2013. 

Intimatul PRIMARUL MUNICIPIULUI M. a depus la dosar concluzii scrise, solicitând 
în principal respingerea contestaţiei în anulare ca inadmisibilă, motivat de faptul că, aspectele 
invocate de către contestatoare nu se încadrează în motivele prevăzute de art.318 Cod pr.civilă, iar 
în subsidiar, solicită respingerea contestaţiei în anulare ca nefondată, faţă de împrejurarea că, 
instanţa de recurs a cercetat toate motivele de modificare sau de casare. 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.320 Cod pr.civilă, Curtea respinge contestaţia în anulare, ca nefondată, pentru următoarele 
considerente, în esenţă: 

Contestatoarea reclamantă C.A., în contradictoriu cu intimatul pârât PRIMARUL 
MUNICIPIULUI M., a dedus judecăţii contestaţie în anulare împotriva Deciziei civile 
nr.3/CA/07.01.2013, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr.5311/118/2011, prin 
care s-a dispus respingerea ca nefondat a recursului în contencios administrativ, formulat de 
contestatoare împotriva Sentinţei civile nr.1268/05.04.2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în 
dosarul nr.5311/118/2011, ce la rândul său, respinsese ca nefondată acţiunea formulată de 
petenta C.A., prin care se solicita: 

- anularea în tot a Dispoziţiei nr. 1290/14.09.2010 emisă de intimat; 
- reîncadrarea contestatoarei în funcţia vacantă, corespunzătoare pregătirii sale 

corespunzătoare;  
- obligarea intimatului la plata drepturilor băneşti cuvenite contestatoarei, pentru perioada 

cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă şi data reintegrării în funcţia deţinută;  
- obligarea pârâtului la plata despăgubirilor pentru daune morale în cuantum de 10.000 lei; 
- cu cheltuieli de judecată,  

cu motivaţia sus expusă, acestea fiind condiţiile în care a fost abordată calea de atac a contestaţiei în 
anulare, de către reclamanta C.A., criticând hotărârea pronunţată de către instanţa de recurs, pentru 
considerentele relevate. 
 Procedând la examinarea contestaţiei în anulare, şi pornind de la împrejurarea că 
temeiul de drept indicat îl reprezintă dispoziţiile art. 318 alin.1 Cod pr.civilă, Curtea reţine că 
aceasta este o cale extraordinară de atac, de retractare, prin care se cere însăşi instanţei care a 
pronunţat hotărârea atacată, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, să îşi desfiinţeze propria 
hotărâre şi să procedeze la o nouă judecată. 
 Codul de procedură civilă reglementează două categorii de contestaţie în anulare, în 
conţinutul dispoziţiilor cuprinse în art. 317 – contestaţie în anulare de drept comun şi art. 318 – 
contestaţie în anulare specială, contestatoarea vizând cea din urmă dispoziţie legală, care la 
rândul său, cuprinde două motive, respectiv: 

– dezlegarea dată recursului este rezultatul unei greşeli materiale; 
– omisiunea cercetării unui motiv de casare,  

cu precizarea că, prezenta contestaţie în anulare face referire la cel din urmă motiv. 
 În raport cu sus menţionatele reţineri, Curtea are în vedere că, în literatura de specialitate şi 
practica judiciară, se fac constant deosebiri între motivele de casare şi argumentele arătate în 
sprijinirea acestor motive, pentru că dispoziţiile art. 318 Cod pr.civilă, au în vedere, numai 
omisiunea de a examina unul din motivele de casare, invocate în termen de către recurent, 
cuprinse în art. 304 Cod pr.civilă, iar nu argumentele de fapt, sau de drept indicate de parte, 
care, oricât de larg ar fi dezvoltate, sunt întotdeauna subsumate motivului de casare pe care îl 
sprijină. 
 Dintr-o altă perspectivă, reţine Curtea că, instanţa de recurs este în drept să grupeze 
argumentele formulate de recurent, în dezvoltarea unui motiv de casare, pentru a răspunde 
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printr-un considerent comun, fiind suficient ca instanţa de recurs, să arate considerentele pentru 
care a găsit că, motivul de casare este neîntemeiat, chiar dacă nu a răspuns la toate argumentele 
recurentului. 
 În aceste condiţii, reţine Curtea că toate criticile formulate de contestatoare apar ca fiind 
nefondate, atât timp cât, aşa după cum sus s-a precizat, instanţa de recurs a procedat la gruparea 
argumentelor formulate de recurentă, reţinând că, prin HCL nr. 112/27.08.2010, în baza art. VI 
din OUG nr. 63/2010, cu referire la art. 36 alin.3 lit.b din Legea nr. 215/2001, s-a aprobat 
Organigrama aparatului de specialitate al PRIMARULUI, Statul de funcţii al aparatului 
PRIMARULUI şi pentru celelalte servicii din cadrul PRIMĂRIEI M., care fusese aprobată de 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 
 Prin Dispoziţia PRIMARULUI nr. 111/31.08.2010 s-a dispus constituirea unei comisii 
pentru examinarea profesională a salariaţilor şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului, care a avut loc în data de 07.09.2010, examen la care contestatoarea nu a participat.  

În aceste condiţii, în mod legal şi temeinic instanţa de control a reţinut că, odată ce HCL nr. 
112/2010 prin care a fost aprobată Organigrama aparatului de specialitate al PRIMARULUI nu a 
fost revocată sau anulată de către o instanţă de judecată, susţinerile contestatoarei privind aplicarea 
dispoziţiilor legale cuprinse în Legea nr. 188/1999, art. 99 alin.1, nu pot conduce la reformarea 
hotărârii, întrucât nu a reieşit din ansamblul probatoriu al cauzei, nerespectarea dispoziţiilor legale 
indicate în actul administrativ, aceasta cu atât mai mult cu cât petenta nu a înţeles să participe la 
concursul organizat de intimată. 

Aşa fiind, Curtea reţine că toate susţinerile contestatoarei C.A. sunt nefondate, urmând a 
fi respinse, ele făcând referire la argumente de fapt şi de drept ce au fost subsumate motivelor de 
casare examinate de instanţa de recurs cu prilejul judecării căii de atac, în speţă, nefiind incidente 
dispoziţiile art. 318 alin.1 Cod pr.civilă. 

 

39. Funcţionar public. Nulitatea raportului de evaluare a performanţelor profesionale. 
 

Art. 108, 116 din HG nr. 611/2008 
 

 În referire la nulitatea Raportului de evaluare a performanţelor profesionale ale recurentei, 
dispoziţiile art. 108 lit.b din HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, prevăd că „atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu 
sau, după caz, raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. 
În acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de 
serviciu sau raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la 
încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea 
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din subordine. Calificativul acordat se va 
lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora” . 
 Potrivit art. 116 din HG nr. 611/2008: 
   “Alin. 1 -  Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc 
între evaluator şi funcţionarul public, în cadrul căruia: 
    a) se aduc la cunoştinţă funcţionarului public evaluat consemnările făcute de evaluator în raportul de 
evaluare; 
    b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de funcţionarul public evaluat. 
    Alin. 2 - În cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie asupra 
consemnărilor făcute, comentariile funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare. 
Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun”. 
 În raport de textul de lege sus-citat, legea nu prevede sancţiunea nulităţii pentru nerespectarea 
acestei etape, a procesului de evaluare;  interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb 
de informaţii, şi nicidecum o concluzie finală. 
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Decizia civilă nr. 1334/CA/27.06.2013 

                           Dosar nr. 881/36/2012* 
 

Prin acţiunea adresată Curţii de Apel Constanţa şi înregistrată sub nr. 881/36/02.07.2012, 
reclamanta P.A. a chemat în judecată pe pârâta A.N.S.V.S.A., solicitând ca prin hotărâre 
judecătorească să se dispună: 

- pe cale de excepţie, constatarea ca fiind nul a Raportului de evaluare a performantelor 
profesionale individuale pentru perioada 03.01.2011 - 27.04.2011; 

- pe fond, anularea Raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale, 
pentru perioada 03.01.2011 -27.04.2011; 

- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.  
Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că, în perioada 03.01.2011-

27.04.2011, a îndeplinit atribuţiile funcţiei de Director executiv adjunct (siguranţa alimentelor) al 
DSVSA CONSTANTA, perioada în care şi-a îndeplinit toate sarcinile şi atribuţiile de serviciu, fără 
întârzieri sau greşeli. 

Mai arată reclamanta că, în acea perioadă, fiind apreciată ca un foarte bun manager, a primit 
şi alte sarcini suplimentare atribuţiilor de bază, pe care le-a îndeplinit ireproşabil, însă din conţinutul 
Raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale contestat nu rezultă în mod real 
activitatea desfăşurată de ea, la adevăratul nivel şi în conformitate cu cerinţele legislaţiei specifice 
sectorului de activitate pe care l-a coordonat, legislaţie pe care, a respectat-o şi aplicat-o în spiritul şi 
litera sa, fiind încălcate astfel dispoziţiile art.106 lit. b Cap. III din H.G. nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Reclamanta a menţionat că nu mai îndeplineşte această funcţie întrucât, potrivit ultimei 
reorganizări, funcţia de Director Executiv Adjunct, în cadrul direcţiilor sanitare veterinare, la nivel 
naţional, a fost desfiinţată. 

Pe cale de excepţie, reclamanta a invocat nulitatea Raportului de evaluare a performantelor 
profesionale individuale contestat, din următoarele considerente: 

- Raportul de evaluare a fost întocmit cu depăşirea termenului legal prevăzut de art.108 
alin.3 lit.b din H.G. nr.611/2008 care prevede că „atunci când pe parcursul perioadei evaluate 
raportul de serviciu sau, după caz, raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se 
modifică, în condiţiile legii evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau 
modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel 
mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor 
de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici 
din subordine...”;  

- Raportul de evaluare prezintă erori, în cuprinsul său făcându-se referiri la activitatea 
desfăşurată în localităţile Buzău si Suceava, localităţi în care, arată reclamanta, nu a fost niciodată 
detaşată/delegată (pct. 24, 44, 45 din Raportul de evaluare).  

- Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale contestat nu este întocmit 
cu respectarea actului normativ în domeniu: ex.: pentru fiecare dintre obiectivele stabilite 
evaluatorul nu a stabilit şi indicatorii de performanţă; 

- Evaluatorul a încălcat prevederile art.114 lit. b si art.116 din H.G. nr.611/2008, întrucât nu 
a respectat etapa interviului, respectiv de a i se aduce la cunoştinţă reclamantei consemnările făcute 
în raportul de evaluare, să se semneze şi să se dateze de către evaluator şi de către persoana evaluată 
(reclamanta). 

Arată reclamanta că, după primirea prin poştă a Raportului de evaluare a performantelor 
profesionale individuale contestat, s-a adresat pârâtei cu contestaţie, la care nu a primit nici un 
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răspuns, motiv pentru care a fost nevoită, în termen legal, să se adreseze instanţei, solicitând pe 
această cale anularea Raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru 
perioada 03.01.2011-27.04.2011, alături de obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin întâmpinare pârâta A.N.S.V.S.A. a invocat excepţia de netimbrare a acţiunii, în 
raport de dispoziţiile art.17 alin.2 din Legea nr.554/2004 şi art.20 din Legea 146/1997 cu 
modificările si completările ulterioare şi excepţia inadmisibilităţii cererii de anulare a Raportului 
de Evaluare a performantelor profesionale formulată de reclamantă, în raport de dispoziţiile art.120 
din HG nr.611/2008, cât si în ceea ce priveşte natura juridică a acestui raport.  

Astfel, emiterea acestui Raport, susţine pârâta, a fi o consecinţă legală a actelor normative în 
vigoare, în speţa HG nr.611/04.06.2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, nefiind aplicabile dispoziţiile Legii nr. 554/2004, iar în 
ceea ce priveşte caracterul actului contestat, învederează că, el nu reprezintă un act administrativ de 
autoritate; nu constituie nici măcar un act preparator, de genul la care se referă art.18 alin.2 din 
Legea nr.554/2004, care ar cădea sub incidenţa controlului de legalitate şi deşi emis de un organ 
administrativ, nu constituie un act administrativ unilateral în accepţiunea legii, întrucât „nu dă 
naştere, nu modifică sau nu stinge, prin el însuşi, raporturi juridice”, ca atare, nu poate fi supus 
controlului instanţelor de contencios. 

În referire la excepţia nulităţii Raportului de evaluare, invocată de reclamantă, solicită 
respingerea acesteia ca nefondată, susţinând că în realitate, la întocmirea raportului de evaluare, nu 
au fost încălcate dispoziţiile art.108 alin.3 lit. b din H.G. nr.611/2008, el fiind întocmit de către 
evaluatorul, domnul dr. Liviu Rusu, director general al DGSA din cadrul A.N.S.V.S.A.  

Condiţia „sine qua non” pentru a fi incidente dispoziţiile textului de lege mai sus citat, ar fi 
ca raportul de muncă al evaluatorului să înceteze, să se suspende sau să se modifice în cursul 
perioadei evaluate, ori, în cursul perioadei evaluate (03.01.2011-27.04.2011), raportul de muncă al 
evaluatorului, domnul dr. L., nu a încetat, nu a fost suspendat sau modificat. 

S-a mai arătat că prin H.G. nr.283/23.03.2011 a fost modificată H.G. nr.1415/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea A.N.S.V.S.A. şi a structurilor din subordinea acesteia, intrând în vigoare 
la 30.03.2011, deci după perioada evaluată; chiar dacă, ar fi intrat în vigoare în timpul perioadei 
evaluate, acest act normativ, în urma căruia DGSA din cadrul A.N.S.V.S.A, a devenit Direcţia de 
Trasabilitate şi Siguranţa Alimentelor de Origine Nonanimală S.R.A., nu ar fi condus la 
aplicabilitatea art.108 alin.3 lit. b din H.G. nr.611/2008 întrucât structura condusă de către evaluator 
şi-a schimbat doar denumirea, acesta păstrându-şi funcţia şi atribuţiile pe care le avea anterior. 

Este adevărat că în raportul de evaluare sunt consemnate în mod eronat localităţi ca Buzău şi 
Suceava, dar, aşa cum rezultă din adresa nr.861/04.10.2012 a Direcţiei de Trasabilitate şi Siguranţa 
Alimentelor de Origine Nonanimală S.R.A., acestea sunt erori materiale legate de denumirea 
judeţului, erori care în niciun caz nu sunt de natură a atrage nulitatea raportului de evaluare. 

În ceea ce priveşte indicatorii de performanţă, aşa cum prevede art.115 lit.d, evaluatorul, 
după întocmirea raportului de evaluare profesională, stabileşte, în funcţie de obiectivele realizate şi a 
indicatorilor de performanţa realizaţi, obiectivele individuale pentru anul următor, el neputând 
stabili înainte de întocmirea raportului de evaluare, obiectivele individuale pentru anul următor, 
performanţele individuale ale conducătorilor D.S.V.S.A.- urilor judeţene reflectându-se în 
activitatea instituţiei şi a gradului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin. 

Consideră pârâta că nu este întemeiată nici susţinerea reclamantei în sensul că raportul este 
nul, deoarece nu i s-au adus la cunoştinţă consemnările făcute în raportul de evaluare, că este datat şi 
semnat de către reclamantă şi de către evaluator. 

Pe fondul cauzei, pârâta A.N.S.V.S.A. arată că raportul de evaluare a fost corect întocmit, 
motiv pentru care solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 
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Prin Sentinţa civilă nr.531/21.11.2012, Curtea de Apel Constanţa respinge excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii ca nefondată, respingând acţiunea dedusă judecăţii ca nefondată, 
pentru următoarele considerente în esenţă: 

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii acţiunii, Curtea a constatat că este nefondată, 
având în vedere dispoziţiile art.120 din  H.G. nr. 61/04.06. 2008 potrivit cărora: (4) Funcţionarul 
public nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii,  (5) Funcţionarii publici evaluaţi direct de 
către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, conform art. 107 alin. (2) lit. d) şi e), 
nemulţumiţi de rezultatul evaluării, se pot adresa direct instanţei de contencios administrativ, în 
condiţiile legii. 
 Referitor la fondul cauzei, Curtea reţine că, prin Raportul de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru perioada 03.01.2011-27.04.2011 
reclamanta, în calitate de Director executiv adjunct al DSVSA Constanţa a obţinut calificativul 
„bine”. 
 Criticând în faţa instanţei acest Raport de evaluare, reclamanta a susţinut nulitatea acestuia 
motivat de faptul că „evaluatorul a ignorat dispoziţiile art.108 alin.3 lit.b din HG nr.611/2008”, în 
sensul că l-a întocmit cu depăşirea termenului, arătând în răspunsul la întâmpinare că „nu a fost 
întocmit în 15 zile de la data de 27.04.2012 când i-au încetat atribuţiile de Director executiv adjunct 
al DSVSA Constanţa”. 
 Nu va fi prins acest punct de vedere al reclamantei, reţine instanţa de fond, întrucât, după 
cum bine se observă, textul de lege se referă la încetarea raportului de muncă al evaluatorului şi nu 
al persoanei evaluate. 
     Astfel, art.108 alin.3 lit.b din HG nr.611/2008 prevede că atunci când pe parcursul 
perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz, raportul de muncă al evaluatorului 
încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz evaluatorul are obligaţia ca, 
înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de 
muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau 
modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea 
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din subordine. 

Consemnarea în cuprinsul Raportului a unor localităţi ca Buzău şi Suceava, în care 
reclamanta nu şi-a desfăşurat activitatea, nu poate fi catalogată decât ca o eroare materială care, în 
niciun caz nu este de natură a atrage nulitatea raportului de evaluare, apreciază instanţa de fond. 
     Potrivit dispoziţiilor art. 116 din HG nr.611/2008: (1) Interviul, ca etapă a procesului de 
evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public, în 
cadrul căruia: a) se aduc la cunoştinţă funcţionarului public evaluat consemnările făcute de 
evaluator în raportul de evaluare;b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către 
evaluator şi de funcţionarul public evaluat. 

Reclamanta, deşi a invocat nulitatea Raportului de evaluare pentru nerespectarea dispoziţiilor 
art.116 din HG nr.611/2008, nu a indicat vătămarea pricinuită, astfel că, atât timp cât legea nu 
prevede sancţiunea nulităţii pentru nerespectarea acestei etape a procesului de evaluare, instanţa a 
apreciat susţinerea ca nefondată, înlăturând-o şi reţinând, chiar dacă, ar fi suferit o vătămare, nu 
raportul de evaluare ar fi fost lovit de nulitate, ci evaluarea însăşi, aspect cu care nu a fost investită 
instanţa de judecată. 

Pe cale de consecinţă, având în vedere considerentele arătate mai sus, Curtea a constatat că 
acţiunea este nefondată şi a respins-o. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta P.A., criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art.299, art.302, art.3041 şi 
art.313 Cod pr.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 
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„Instanţa de fond a ignorat susţinerile şi temeiurile de drept invocate în răspunsul la 
întâmpinare, precum şi mijloacele de probă propuse a fi administrate în cadrul judecăţii”, 
deoarece în cadrul răspunsului la întâmpinare, a arătat faptul că pârâta nu a realizat o evaluare în 
fapt, depunând în acest sens fişa postului, din care reies atribuţiile funcţiei deţinute în perioada 
evaluată, însă instanţa nu a reţinut ca mijloc de probă fişa postului, deşi aceasta era esenţială pentru 
soluţionarea cauzei raportat la susţinerile neîntemeiate ale pârâtei şi apreciază recurenta că instanţa 
de fond a realizat o judecată fără să răspundă temeiurilor de drept şi mijloacelor de probă propuse de 
reclamantă. 

„Instanţa de fond a aplicat în mod greşit prevederile art.108 alin.3 din H.G. 611/2008”. 
Potrivit prevederilor art.108 alin.3 din H.G 611/2008 „în mod excepţional, evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face şi în cursul perioadei 
evaluate ….”. 

Perioada pentru care a fost evaluată reclamanta, respectiv 03.01.2011- 27.04.2011, se 
circumscrie ipotezei legale prezentate mai sus, situaţie în care pârâta avea obligaţia ca în cel mult 15 
zile calendaristice, începând cu data de 27.04.2011, să realizeze evaluarea performanţelor 
profesionale, însă acest lucru nu s-a întâmplat, raportul de evaluare fiind întocmit în cursul anului 
2012, la un an după momentul când ar fi trebuit în mod legal să fie efectuată evaluarea. 

„În mod eronat instanţa a reţinut că nu a indicat vătămarea pricinuită”, deoarece 
recurenta, chiar în cererea de chemare în judecată, a arătat că, în perioada care a făcut obiectul 
raportului de evaluare şi-a îndeplinit toate sarcinile şi atribuţiile de serviciu fără întârzieri sau 
greşeli, mai mult, în această perioadă, ca dovadă a îndeplinirii atribuţiilor profesionale şi a faptului 
că nu au fost constatate disfuncţionalităţi în activitatea sa şi a sectorului de activitate pe care îl 
coordona, fiind apreciată ca un foarte bun manager, a primit şi alte sarcini suplimentare atribuţiilor 
de bază, pe care le-a îndeplinit ireproşabil. 

Astfel, nu se poate susţine că nu a indicat vătămarea concretă suferită, însă, în aceste condiţii, 
evaluatorul nu a arătat de ce nu a primit calificativul "foarte bine", iar pârâta prezintă în întâmpinare 
o serie de aşa-zise "disfuncţionalităţi" care ar reprezenta motivele pentru care a fost acordat 
calificativul "bine" şi nu „foarte bine", "cum doreşte reclamanta A.P., deşi prin prisma celor arătate, 
acesta ar fi putut fi chiar „satisfăcător”. 

Al doilea aspect al vătămării suferite, arată recurenta a consta în neacordarea calificativului 
foarte bine de către pârâtă, fapt care îngrădeşte şi micşorează şansele reclamantei de promovare 
profesională, într-o funcţie de conducere, fapt prevăzut in H.G. nr. 611/2008.  

„Rezultatul evaluării, respectiv raportul de evaluare, este nul întrucât evaluarea nu s-a 
efectuat legal”. 

În susţinerea acestui motiv de recurs, recurenta arată că nu au fost  respectate prevederile art. 
111 alin. 3 din H.G. nr. 611/2008, care prevede că „pentru fiecare dintre obiectivele stabilite 
evaluatorul va stabili şi indicatorii de performanţă”, evaluatorul nerespectând prevederile legale, 
deşi în întâmpinare a invocat „pro causa” indicatori de performanţă, care nu ar fi fost respectaţi, dar 
care nu au fost precizaţi nici în raportul de evaluare. 

„Instanţa a aplicat în mod greşit prevederile art.116 din H.G nr. 611/2008, în sensul că, în 
mod greşit, a interpretat că etapa interviului este funcţională.” 

Arată recurenta că evaluatorul nu a realizat etapa interviului, deşi potrivit art.116 din H.G. nr. 
611/2008, interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are 
loc între evaluator şi funcţionarul public şi este obligatoriu.  

Astfel, recurenta nu a fost informată că este evaluată, nu i-au fost aduse la cunoştinţă 
consemnările făcute de evaluator, neavând posibilitatea să-şi exprime punctul de vedere cu privire la 
aceste consemnări. 

Un alt motiv de recurs este reprezentat de faptul că instanţa în mod greşit a apreciat că 
„chiar dacă reclamanta ar fi suferit o vătămare, nu raportul de evaluare ar fi fost lovit de 
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nulitate, ci evaluarea însăşi, aspect cu care nu a fost investită instanţa de judecată”, deoarece 
instanţa, în mod inexplicabil, nu a reţinut şi nu a răspuns la susţinerile sale din răspunsul la 
întâmpinare. 

Solicită recurenta admiterea recursului, casarea sentinţei civile recurate şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare. 

Prin întâmpinare, intimata pârâtă ANSVPSA a solicitat respingerea recursului, ca 
nefondat, reiterând susţinerile făcute cu prilejul judecăţii cauzei la fond.  
 Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în 
esenţă: 

Instanţa a fost investită de către reclamanta P.A., cu acţiunea având ca obiect anulare act 
administrativ,  în contradictoriu cu pârâta ANSVPSA, solicitând ca prin hotărâre judecătorească să 
se dispună: 

- pe cale de excepţie, constatarea nulităţii Raportului de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale pentru perioada 03.01.2011 - 27.04.2011; 
- pe fond, anularea Raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale, 

pentru perioada 03.01.2011 -27.04.2011; 
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.  
Prin Sentinţa civilă nr.531/21.11.2012, Curtea respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii 

ca nefondată, respingând ca nefondată şi acţiunea dedusă judecăţii, cu motivaţia sus expusă, 
acestea fiind condiţiile în care a fost abordată calea de atac a recursului, de către reclamanta P.A., ce 
a criticat hotărârea pronunţată de instanţa de fond pentru considerentele relevate. 
 În contextul dat, procedând la examinarea motivelor de recurs, Curtea reţine, în referire 
la nulitatea Raportului de evaluare a performanţelor profesionale ale recurentei, ce au la bază 
susţinerile potrivit cărora „evaluatorul a ignorat dispoziţiile art. 108 alin.3 lit.b din HG nr. 
611/2008, în sensul că l-a întocmit cu depăşirea termenului, nu în 15 zile de la data de 27.04.2012 
când i-au încetat atribuţiile de director executiv adjunct la DSVSA Constanţa”, că sunt nefondate, 
şi pe cale de consecinţă vor fi respinse deoarece textul de lege se referă la încetarea raportului 
de muncă al evaluatorului şi nu al persoanei evaluate, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut şi 
instanţa de fond. 
 Astfel, potrivit art. 108 lit.b din HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, „atunci când pe parcursul perioadei 
evaluate raportul de serviciu sau, după caz, raportul de muncă al evaluatorului încetează, se 
suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de 
încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă ori, 
după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea 
raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici din subordine. Calificativul acordat se va lua în 
considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora” . 
 În acelaşi sens, reţine instanţa de control că toate susţinerile recurentei privind „consemnările 
din cuprinsul raportului”, referitoare la împrejurarea că recurenta şi-ar fi desfăşurat activitatea în 
localităţi precum Buzău şi Suceava, au fost apreciate în mod corect de instanţa de fond, în sensul că 
„nu pot fi catalogate decât ca erori materiale”, şi nicidecum ca împrejurări de natură a atrage 
nulitatea raportului de evaluare, fapt ce determină Curtea a respinge ca nefondate susţinerile 
relevate.   
 Dintr-o altă perspectivă, făcând referire la „nulitatea raportului de evaluare pentru 
nerespectarea dispoziţiilor art. 116 din HG nr. 611/2008”, recurenta încearcă a susţine că „ar fi 



483 
 

indicat vătămarea pricinuită” prin atitudinea evaluatorului, fapt ce însă nu poate fi primit de Curte, 
atât timp cât:  
 Potrivit art. 116 din HG nr. 611/2008: 
   “Alin. 1 -  Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care 
are loc între evaluator şi funcţionarul public, în cadrul căruia: 
    a) se aduc la cunoştinţă funcţionarului public evaluat consemnările făcute de evaluator în 
raportul de evaluare; 
    b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de funcţionarul public 
evaluat. 
    Alin. 2 - În cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie 
asupra consemnărilor făcute, comentariile funcţionarului public se consemnează în raportul de 
evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere 
comun”. 
 În raport de textul de lege sus citat, reţine Curtea că susţinerile recurentei sunt nefondate, 
urmând a fi respinse, deoarece: 

- legea nu prevede sancţiunea nulităţii pentru nerespectarea acestei etape, a procesului 
de evaluare;   

- interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii, şi 
nicidecum o concluzie finală;  
 - nu au fost produse dovezi în sensul art. 1169 Cod civil, privind eventuala vătămare,  
 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 respinge recursul, ca 
nefondat, sub toate aspectele.    

 

40. Obligare emitere act administrativ de către Comisia judeţeană Constanţa de 
aplicare a Legii nr. 9/1998. Daune cominatorii. 
 

Art. 7 alin.3 din Legea nr.9/1998 
Cauzele CEDO Viaşu c. României, Marin şi Gheorghe Rădulescu c. României  

 
Potrivit art. 7 alin.3 din Legea nr.9/1998, „În termen de 60 de zile, comisia centrală va analiza 

contestaţia şi va valida sau invalida măsurile stabilite de comisia judeţeană şi a Municipiului Bucureşti” 
Refuzul executării actului administrativ este asimilat de jurisprudenţă „refuzului nejustificat de 

rezolvare a unei cereri adresată unei autorităţi publice” care, la rândul său, este asimilat actului 
administrativ, în baza art.2 alin.1 lit.”i” teza a II-a şi alin.2 din legea contenciosului administrativ, astfel că, 
în speţă, „interesul legitim privat” al intimaţilor, ca şi posibilitatea de a pretinde autorităţii abilitate să pună 
în aplicare dispoziţiile Legii nr.9/1998 - conduita, în considerarea realizării dreptului lor, conferindu-le 
acestora calitatea de „persoană vătămată” în sensul art.1 din Legea nr.554/2004. 

În mod constant, în chestiunea litigioasă invocată, şi anume că „refuzul de plată este determinat de 
insuficienţa fondurilor alocate de la buget”, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că o decizie 
administrativă a autorităţii locale competente, care recunoaşte interesatului un drept de reparaţie, este 
suficientă pentru a crea un „interes patrimonial”, protejat de articolul 1 din Protocolul nr.1 şi că, în 
consecinţă, „neexecutarea unei asemenea decizii constituie o ingerinţă în sensul primei fraze al primului 
alineat al acestui articol. 

Totodată, se reţine că invocarea „situaţiei bugetare deficitare a Statului ca fiind de notorietate” nu 
este de natură a determina exonerarea debitorului de executarea obligaţiilor sale, într-un termen rezonabil, 
cu atât mai mult cu cât chiar situaţia justiţiabililor este de notorietate ca fiind precară. 

 
Decizia civilă nr. 1337/CA/27.06.2013 

                           Dosar nr. 11582/118/2012 
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Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr. 11582/118/09.10.2012, 

reclamanta P.I. a chemat în judecată pârâta A.N.R.P., solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se 
dispună obligarea pârâtei: 

- la emiterea actului administrativ de validare/invalidare a Hotărârii nr. 
6443/08.09.2010 a Comisiei Judeţene Constanţa de aplicare a Legii nr.9/1998 în termen de 30 de 
zile sub sancţiunea daunelor cominatorii de 100 lei/zi de la data comunicării hotărârii şi până la 
îndeplinirea obligaţiei. 

Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că, prin Hotărârea nr. 
6443/08.09.2010, Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 a acordat 
compensaţii băneşti în valoare de 22.168,46 lei însă pârâta nu a emis ordinul de validare/invalidare 
motivând întârzierea de necesitatea analizării laborioasă a dosarului. 
 A arătat reclamanta că, deşi, potrivit art. 7 din Legea nr. 9/1998 republicată, Comisia centrală 
avea obligaţia ca în termen de 60 de zile să valideze Hotărârea Comisiei Municipiului Constanţa, 
nici până în prezent nu a primit nici un răspuns. 

Prin întâmpinare pârâta A.N.R.P. a solicitat respingerea cererii formulate de reclamantă 
având în vedere că dosarele depuse se analizează în ordine cronologică, studierea unui dosar 
presupune o muncă laborioasă, iar termenul de 60 de zile este unul de recomandare, instanţa 
neputându-se pronunţa direct asupra dreptului reclamantei de alocare a despăgubirilor. 

Prin Sentinţa civilă nr.652/08.02.2013, Tribunalul admite acţiunea formulată de reclamanta 
P.I. în contradictoriu cu pârâta A.N.R.P., cu consecinţa obligării pârâtei la emiterea ordinului de 
validare/invalidare a Hotărârii nr. 6443/08.09.2010 a Comisiei Judeţene Constanţa de aplicare 
a Legii nr.9/1998, reţinând în esenţă, următoarele: 

Prin hotărârea nr. 6443/08.09.2010, Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea Legii nr. 
9/1998 a aprobat cererea formulată de reclamantă, în calitate de moştenitoare ale defunctului S.N.. 
 În drept, art. 7 alin. 3 din Legea nr. 9/1998 arată că în termen de 60 de zile, comisia centrală 
va analiza contestaţia şi va valida sau invalida măsurile stabilite de comisia judeţeană şi a 
Municipiului Bucureşti. 
 În speţă, deşi hotărârea a fost adoptată la 08.09.2010, pârâta nu a emis ordinul de validare 
sau invalidare a Hotărârii nr. 6443/2010 a Comisiei Judeţene Constanţa. 
 Autoritatea nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de art. 7 alin. 3 din Legea nr. 9/1998 în 
termenul legal, astfel că instanţa, în baza art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, obligă pârâta să 
emită un ordin de validare sau invalidare a Hotărârii nr. 6443/2010. 
 Cât priveşte capătul de cerere privind obligarea pârâtei la daune cominatorii de 100 lei, pe 
fiecare zi de întârziere până la emiterea actului administrativ solicitat, instanţa îl respinge ca 
nefondat. 
 Potrivit art. 24 alin.1 din Legea nr. 554/2004, „obligaţia de a emite actul administrativ se va 
face în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii”, iar alin. 2 prevede că „în 
cazul în care termenul nu este respectat, … reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru 
întârziere”. 
 Din interpretarea textului de lege menţionat rezultă că numai după expirarea termenului de 
executare, instanţa poate decide asupra daunelor ce i se cuvin reclamantului pentru întârziere, care 
trebuie dovedite, printr-o nouă cerere depusă în faza executării silite. 
 Faţă de considerentele expuse, instanţa admite cererea şi obligă pârâta să valideze/invalideze 
hotărârea nr. 6443/2010. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta A.N.R.P. – SERVICIUL PENTRU 
APLICAREA LEGII NR.9/1998, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea 
temeiului de drept prevăzut de art.304 şi art.3041 Cod pr.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

„Hotărârea instanţei de fond este netemeinică şi nelegală” din următoarele considerente: 
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Hotărârea nr. 6443/08.09.2010 emisă de Comisia Judeţeană Constanţa pentru Aplicarea Legii 
nr.9/1998 se află în evidenţele recurentei cu dosarele constituite la Prefecturi, în temeiul Legii nr. 
9/1998. Această Hotărâre, însoţită de actele doveditoare urmează circuitul legal, ce prevede 
analizarea în ordine cronologică a acestora, respectiv ordinea emiterii hotărârilor, iar studierea unui 
dosar presupune o analiză atentă a actelor care atestă dreptul de proprietate al autorului asupra 
bunurilor abandonate pe teritoriul statului bulgar după încheierea Tratatului de la Craiova din 
septembrie 1940, a declaraţiilor notariale, a actelor de stare civilă privind persoanele care au dreptul 
la acordarea compensaţiilor, a modului de stabilire a cuantumului compensaţiilor ce revin pentru 
bunurile rămase nedespăgubite şi a modului de efectuare a calculului de către comisiile care au emis 
hotărârile. 

Totodată, în opinia recurentei, dispoziţiile art. 7 alin. 3 din Legea nr.9/1998, care stipulează 
că „în termen de 60 de zile, comisia centrală va analiza contestaţiile şi va valida sau invalida 
măsurile stabilite de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, admiţând sau respingând, după 
caz, contestaţiile ce i-au fost adresate", reprezintă un termen de recomandare. 

Mai arată recurenta că, 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, astfel cum arată şi titlul ei, este o 
lege de reparaţie specială, ale cărei dispoziţii sunt de strictă interpretare. 

Până la sfârşitul anului 2009, A.N.R.P. i-a fost alocată pentru plata despăgubirilor, de către 
Ministerul Finanţelor Publice ordonatorul principal de credite, o sumă totală de 704.085.968 lei, 
astfel: 309.223.968 lei în anul 2007; 251.417.000 lei în anul 2008 şi 157.995.000 lei în anul 2009. 

Din aceste sume, Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 i-au fost alocate: 
143.550.169,17 lei în anul 2007; 77.419.297,58 lei în anul 2008; 31.666.756,37 lei în anul 2009 

Recurenta mai precizează că fondurile, reprezentând despăgubiri civile, alocate din bugetul 
de stat A.N.R.P., sunt acordate în baza 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, a Legii nr. 247/2005 privind reforma 
în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele masuri adiacente şi Legii nr. 290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herta, ca urmare a stării 
de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la 
Paris la 10 februarie 1947, 

Recurenta înţelege, totodată, să aducă în discuţie în referire la „termenul rezonabil”, în 
procedurile judiciare, că instanţa europeană a admis că supraîncărcarea temporară a rolului unui 
tribunal (această ipoteză se aplică, prin analogie, situaţiei în care se regăseşte recurenta), nu 
angajează responsabilitatea internaţională a statelor contractante, dacă acestea adoptă cu 
promptitudine măsurile de natură să remedieze asemenea situaţie. 

„Greşit instanţa de fond a reţinut că, în speţă, ar exista o încălcare a dispoziţiilor 
Convenţiei Europene”, recurenta indicând aspectele problematice care au fost relevate de către 
CEDO prin Hotărârea Pilot în cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, ce se regăsesc şi se 
explică prin numeroasele solicitări, adresate A.N.R.P., care au condus la un număr mare de litigii, în 
care aceasta este în momentul de faţă parte, fapt pentru care sunt de amintit aspectele reţinute de 
CEDO referitoare la capacitatea administrativă a CCSD (A.N.R.P.) în Hotărârea Pilot Atanasiu şi 
alţii împotriva României, respectiv: 

- "222. Curtea notează că în faţa multitudinii procedurilor de restituire, autorităţile interne au 
reacţionat adoptând Legea 247/2005, care a stabilit o procedură administrativă de 
despăgubire comună tuturor bunurilor imobile revendicate. 
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- 223.Aceasta unificare, care merge în sensul bun, deoarece instituie proceduri simplificate, 
ar fi eficientă, dacă autorităţile competente, si mai exact Comisia Centrală, ar fi prevăzut, 
cu resurse umane si materiale la înălţimea misiunii sale de îndeplinit. 

- 224.Din acest punct de vedere Curtea ia act de următoarele: confruntată încă de la crearea 
sa cu un volum mare de munca, Comisia Centrală a tratat dosarele aleatoriu. Deşi criteriul 
de examinare a fost modificat, în mai 2010, dintr-un total de 68.355 de dosare înregistrate la 
aceasta comisie, numai 21.260 dintre acestea au o decizie de acordare a unui titlu de 
despăgubire, fiind plătite despăgubiri în numerar într-un număr de mai puţin de 4.000 de 
dosare." 
Această situaţie, observată în mod obiectiv de către CEDO, priveşte întreg procesul de 

restituire şi de acordare a despăgubirilor, problemele subliniate de către aceasta, fiind întâlnite tot 
mai des în practica instituţională a recurentei. 

Recurenta precizează totodată că este pe deplin conştientă de faptul că noile modificări 
legislative ce se doresc a fi aplicate, susţinute prin măsuri administrative şi financiare corelative, 
care să ofere instituţiilor implicate (cazul recurentei) în acest proces, resursele umane şi financiare 
corespunzătoare volumului de activitate, trebuie să aibă drept rezultat asigurarea finalizării dosarelor 
într-un „termen rezonabil", aşa cum prevede practica CEDO, pentru a se evita apariţia de noi cauze 
pe rolul acesteia, existând riscul unor sancţiuni dispuse de către Comitetul de Miniştri, concomitent 
cu afectarea, în mod negativ, a imaginii României pe plan european. 

În acest sens, se învederează că, prin Decizia nr.270/03.12.2010 a Primului-ministru al 
României, a fost constituit Comitetul interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi 
procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor, care are ca principală atribuţie identificarea 
soluţiilor optime, care să conducă la eficientizarea procesului de restituire a proprietăţilor şi 
elaborarea unor proiecte de acte normative care să conţină propunerile în domeniu. 

- „greşit instanţa de fond nu a avut în vedere absenţa disponibilităţilor băneşti ale 
statului”, raportat la dificultăţile prin care trece economia ţării, situaţie de fapt ce ar genera în 
momentul de faţă, în sarcina ANRP, o obligaţie imposibil de realizat şi care, este de natură să 
afecteze principiul egalităţii de tratament, recunoscut, atât în plan intern, cât şi în plan european. 
 Solicită recurenta admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate, în sensul 
respingerii acţiunii, ca neîntemeiată. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în 
esenţă: 

Instanţa a fost investită de către reclamanta P.I., cu acţiunea având ca obiect obligare 
emitere act administrativ,  solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună obligarea 
pârâtei A.N.R.P. la emiterea actului administrativ de validare/invalidare a Hotărârii nr. 
6443/08.09.2010 a Comisiei Judeţene Constanţa de aplicare a Legii nr.9/1998 în termen de 30 de 
zile sub sancţiunea daunelor cominatorii de 100 lei/zi de la data comunicării hotărârii şi până la 
îndeplinirea obligaţiei. 
 Prin Sentinţa civilă nr.404/24.01.2013, Tribunalul admite acţiunea formulată de 
reclamanta P.I. în contradictoriu cu pârâta  A.N.R.P., cu consecinţa obligării pârâtei la emiterea 
ordinului de validare/invalidare a Hotărârii nr. 6443/08.09.2010 a Comisiei Judeţene 
Constanţa de aplicare a Legii nr.9/1998, cu motivaţia sus expusă, acestea fiind condiţiile în care, a 
fost abordată calea de atac recursului, de către pârâta A.N.R.P., criticând hotărârea pronunţată de 
instanţa de fond pentru considerentele relevate. 

Acestea sunt condiţiile în care recurenta ANRP a dedus judecăţii prezentul recurs, Curtea 
fiind în situaţia de a examina motivele de recurs, prin raportare la dispoziţiile legale aplicabile 
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cauzei, respectiv Legea nr.554/2004, Legea nr.9/1998, HG nr.753/1998, prin coroborare cu 
art.3041 Cod pr.civilă, reţinând în esenţă, următoarele: 

Prin Hotărârea nr. 6443/08.09.2010, Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea 
Legii nr. 9/1998 a acordat compensaţii băneşti în valoare de 22.168,46 lei, însă pârâta nu a emis 
ordinul de validare/invalidare motivând întârzierea de necesitatea analizării laborioasă a dosarului. 
 A arătat reclamanta că, deşi, potrivit art. 7 din Legea nr. 9/1998 republicată, Comisia centrală 
avea obligaţia ca în termen de 60 de zile să valideze Hotărârea Comisiei Municipiului Constanţa, 
nici până în prezent nu a primit nici un răspuns. 
 În luna octombrie 2011, recurenta P.I. s-a adresat din nou pârâtei solicitând validarea 
Hotărârii nr.6443/08.09.2010, precizând că de la data emiterii Hotărârii nr.6443/08.09.2010 au 
trecut 2 ani, depăşindu-se astfel termenul imperativ de 60 de zile stabilit de Legea 9/1998 pentru 
validare/invalidare. 

În speţă, deşi hotărârea a fost adoptată la 08.09.2010, pârâta nu a emis ordinul de validare 
sau invalidare a Hotărârii nr. 6443/2010 a Comisiei Judeţene Constanţa. 

Faţă de situaţia faptică sus-expusă, examinând dispoziţiile cuprinse în art. 7 alin.3 din 
Legea nr.9/1998, reţine Curtea că: „În termen de 60 de zile, comisia centrală va analiza 
contestaţia şi va valida sau invalida măsurile stabilite de comisia judeţeană şi a Municipiului 
Bucureşti” 

Având în vedere dispoziţia legală sus-citată, Curtea constată că recurenta nu şi-a îndeplinit 
obligaţia prevăzută de art. 7 alin.3 din Legea nr.9/1998, iar singura apărare invocată de aceasta ce 
se referă la faptul că „despăgubirile sunt plătite în limita fondurilor disponibile alocate de la bugetul 
de stat conform dispoziţiilor legale în vigoare, respectiv Legea nr.9/1998”, este nefondată, urmând 
a fi respinsă. 

Aşa fiind, reţine Curtea că textul citat instituie obligaţia autorităţii ca în termen de 60 de 
zile să emită ordinul de validare sau invalidare a Hotărârii nr.6443/08.09.2010. 

În aceste condiţii, apreciază Curtea că refuzul executării actului administrativ este asimilat de 
jurisprudenţă „refuzului nejustificat de rezolvare a unei cereri adresată unei autorităţi publice” 
care, la rândul său, este asimilat actului administrativ, în baza art.2 alin.1 lit.”i” teza a II-a şi alin.2 
din legea contenciosului administrativ, astfel că, în speţă, reţine Curtea „interesul legitim privat” 
al intimaţilor, ca şi posibilitatea de a pretinde autorităţii abilitate, să pună în aplicare dispoziţiile 
Legii nr.9/1998 - conduita, în considerarea realizării dreptului lor, conferindu-le acestora, calitatea 
de „persoană vătămată” în sensul art.1 din Legea nr.554/2004. 

Nerespectarea dreptului prevăzut de lege - respectiv emiterea ordinului de validare sau 
invalidare a Hotărârii nr.6443/08.09.2010 - art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998 -, este apreciat de 
Curte ca fiind un refuz nejustificat, ce nu a dovedit, conform art.1169 Cod civil, faptul că, în 
bugetul alocat în acest scop, nu a existat disponibilul necesar pentru a achita suma, conform 
dispoziţiilor legale. 

Ca atare, reţine Curtea că apărarea pârâtei, care „solicită respingerea acţiunii”, a fost 
cenzurată în mod corect de instanţa de fond, întrucât textele legale la care face referire au fost 
legiferate tocmai în sensul reparaţiei echitabile, iar susţinerea potrivit cu care „refuzul de plată este 
determinat de insuficienţa fondurilor alocate de la buget” a rămas la nivel de simplă afirmaţie, fără 
suport probator. 

 În mod constant, în această chestiune litigioasă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
a stabilit că o decizie administrativă a autorităţii locale competente, care recunoaşte interesatului un 
drept de reparaţie, este suficientă pentru a crea un „interes patrimonial”, protejat de articolul 1 din 
Protocolul nr.1 şi că, în consecinţă, „neexecutarea unei asemenea decizii constituie o ingerinţă în 
sensul primei fraze al primului alineat al acestui articol - a se vedea cauza Viaşu contra României, 
cauza Marin et Gheorghe Rădulescu c. Romaniei.  
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Totodată, Curtea are în vedere că, în hotărârile sale, CEDO a statuat că: „neexecutarea unei 
decizii administrative care recunoaşte dreptul la o despăgubire al cărei cuantum îl şi stabileşte, 
constituie o ingerinţă a primei fraze din primul alineat al acestui articol  - cauza Elias c. Romaniei, 
nr. 32800/02, § 21, 12 mai 2009 -, reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate al petentului, cum 
ar fi: în cauza Viaşu şi cauza  Demetrescu c.Romaniei, speţe în care, s-a ţinut cont de ineficacitatea 
sistemului de restituire şi mai ales al întârzierii în procedura plăţii despăgubirii. 
 Faptul că recurenta se prevalează de „lipsa fondurilor bugetare”, apreciază Curtea a nu 
constitui o justificare rezonabilă şi obiectivă, care să conducă la limitarea dreptului de proprietate 
al intimaţilor, recunoscut de art.1, Protocol 1 CEDO, în condiţiile în care nu există criterii 
accesibile şi previzibile, pentru acordarea plăţilor, ci un sistem aleatoriu. 

Concluzionând, Curtea apreciază că recurenta, în calitate de mandatar al statului, în 
procedura reglementată de Legea nr. 9/1998, nu-şi poate invoca propria culpă, în neemiterea 
ordinului de validare sau invalidare a Hotărârii nr.6443/08.09.2010. 

Totodată, Curtea reţine că invocarea „situaţiei bugetare deficitare a Statului ca fiind de 
notorietate” nu este de natură a determina exonerarea debitorului de executarea obligaţiilor sale, 
într-un termen rezonabil, cu atât mai mult cu cât chiar situaţia justiţiabililor este de notorietate ca 
fiind precară. 

Invocarea „supraîncărcării activităţii pârâtei” , apreciază Curtea a nu putea fi un argument 
pentru neemiterea ordinului de validare sau invalidare a Hotărârii nr.6443/08.09.2010 , raportat la 
numărul de dosare, pe care l-a avut spre soluţionare şi perioada mare de timp, scursă de la data 
intrării în vigoare a Legii nr.9/1998. 
 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 respinge recursul, ca 
nefondat.    

 

41. Cerere de anulare a procesului verbal de control. Recuperarea sumelor acordate 
necuvenit reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinţei. 
 

Art.16, 19 din OUG nr. 113/2011 
Art.17 din OG nr. 2/2001 

 
Conform dispoziţiilor art.19 din OUG nr.113/2011, „Prevederile art. 18 referitoare la contravenţii 

se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”. 
 Prevederile legale menţionate se regăsesc cuprinse în capitolul IV „Contravenţii şi sancţiuni” al 
OUG nr.113/2011 şi se aplică în situaţia în care AJPIS, în temeiul dispoziţiilor art.16 alin.3 lit.d şi h din 
OUG nr.113/2011, în urma activităţilor de control, constată săvârşirea contravenţiilor prevăzute de art.18 şi 
aplică sancţiunile contravenţionale legale. 
 Se încheie, în acest sens, procese verbale de contravenţie, fiind aplicabile prevederile art.17 din OG 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, referitoare la cauzele de nulitate ale actului constatator. 
 Sancţiunea nulităţii absolute pentru lipsa semnăturilor aplicate pe procesul verbal de control atacat, 
a tuturor celor 5 persoane care au participat la control, nu este prevăzută de OUG nr.113/2011, nulitatea 
relativă fiind condiţionată de dovedirea vătămării cauzate prin lipsa tuturor semnăturilor. 
 În ceea ce priveşte încălcarea dispoziţiilor OUG nr.113/2011 privitoare la activitatea organului de 
control în referire la ceea ce era îndreptăţită să facă agenţia pârâtă după finalizarea controlului, se constată 
că aceasta a respectat dispoziţiile art.16 din OUG nr.113/2011, dispoziţii care arată care sunt atribuţiile 
agenţiei teritoriale în cadrul activităţilor de administrare, gestionare şi plată a beneficiilor de asistenţă 
socială şi a susţinerii programelor de servicii sociale, precum şi a activităţilor de inspecţie socială. 
 Astfel, în urma activităţilor specifice permise de art.16 alin.1 lit.a şi m şi alin. 3 lit.d, e, g din OUG 
nr.113/2011, agenţia pârâtă a stabilit ca primarul să verifice şi să emită titlul executoriu pentru recuperarea 
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sumelor acordate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei, indicând motivele pentru care s-a 
luat această măsură, lipsa tuturor anchetelor sociale cerute de OUG nr.70/2011, nedeclararea tuturor 
bunurilor mobile şi imobile deţinute de către titularii ajutorului, indicarea eronată a membrilor familiei 
titularului şi a veniturilor realizate efectiv de către aceştia, recuperarea sumelor acordate necuvenit fiind 
stabilită prin lege în sarcina pârâtei. 
 

Decizia civilă nr. 1352/CA/27.06.2013 
                           Dosar nr. 10139/118/2012 

 
1.  Prin sentinţa civilă nr.909/15.02.2013, Tribunalul Constanţa a admis în parte acţiunea 

formulată de reclamanţii Municipiul Constanţa prin Primar, Consiliul Local Constanţa, Primarul 
Municipiului Constanţa şi Primăria Municipiului Constanţa în contradictoriu cu pârâta A.J.P.I.S., a 
anulat procesul verbal de control nr. 16925/26.06.2012 în ceea ce priveşte măsura prin care se 
dispune obligarea Primarului la emiterea dispoziţiei pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit 
reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinţei şi a respins cererea având ca obiect anularea aceluiaşi 
act administrativ formulată de Primăria Municipiului Constanţa, pentru lipsă capacitate procesuală.  
 A obligat pârâta la plata către reclamanţi a sumei de 620 lei – cheltuieli de judecată.  

Pentru a pronunţa această hotărâre a reţinut prima instanţă următoarele: 
 La 3.09.2012, a fost înregistrată cererea prin care reclamanţii Primarul Municipiului 
Constanţa, Consiliul Local Constanţa, Municipiul Constanţa prin Primar şi Primăria Municipiului 
Constanţa - Direcţia Administraţie Publică Locală, Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială cheamă în 
judecată A.J.P.I.S., solicitând instanţei anularea procesului verbal de control nr.16925/26.06.2012 şi 
suspendarea executării actului de control contestat. 

Se arată că procesul verbal de control contestat este lovit de nulitate, este netemeinic şi 
nelegal prin conţinut, de vreme ce: 

a) Nulitatea procesului verbal este dată de faptul că este semnat doar de 2 persoane din cei 5 
inspectori nominalizaţi în preambulul actului în care sunt materializate rezultatele controlului 
efectuat la o entitate care nu are personalitate juridică, potrivit art.77 din Legea nr.215/2001 şi cu 
ignorarea obiecţiunilor întemeiate ale reprezentanţilor entităţilor controlate; 

b) Motivele de netemeinicie sunt următoarele: 
- nici un act de control nu se poate baza pe suspiciuni, ci pe fapte concrete, determinate; 
- deşi se susţine că concluziile se bazează pe încrucişarea datelor de la cele 6 entităţi, în 

concret, nu rezultă din nici un aspect valorificarea unor astfel de date; 
- deşi legea cere drept condiţie ca beneficiarul să deţină 2 imobile în aceeaşi localitate, s-au 

avut în vedere şi cazurile în care a doua locuinţă se afla în altă localitate; 
- nu s-a respectat perioada de referinţă. 
c) Motivele de nelegalitate: 
Pe lângă aspectele de nelegalitate menţionate drept cauze de nulitate, organul de control şi-a 

încălcat atribuţiile prevăzute de art.3 din OUG 113/2011, iar prin modul concret de desfăşurare a 
controlului au fost încălcate valorile şi principiile obligatorii, imperativ reglementate de art.5 lit.”e”, 
„h” şi „i” din legea nr.292/2011.  

S-a aplicat greşit Anexa 2 a HG.920/2011, precum şi HCLM nr.291/2011, în sensul că ori de 
câte ori aceste legi vorbesc de venituri mai mici decât o anume bază sau suprafeţe mai mari ale 
bunurilor decât o anumită bază, organul de control a exclus de la drept şi persoanele care se 
încadrează în bază, fără nici o justificare logică şi legală. 

Pârâta A.J.P.I.S., prin întâmpinare, a invocat lipsa capacităţii procesuale a Consiliului Local 
şi a Primăriei Municipiului Constanţa, iar pe fond a învederat că procesul verbal de control a fost 
emis în condiţii de deplină legalitate, cu respectarea obiectivelor controlului, dar şi a  metodologiei 
de control, fiind aplicată metoda pasului statistic.  
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Prin încheierea nr.4890/14.12.2012, instanţa a dezlegat cu precădere excepţiile de procedură 
invocate de pârâtă şi a soluţionat cererea având ca obiect suspendarea executării actului 
administrativ. 

Cu referire la fondul litigios, instanţa a reţinut următoarele: 
 La nivelul Municipiului Constanţa, ajutoarele pentru încălzirea locuinţei au fost acordate în 
două modalităţi, respectiv în temeiul OUG.70/2011, dar şi în temeiul HCLM 291/2011, măsură 
permisă de art.7 din OUG.70/2011.  

Prin procesul verbal nr.16925/26.06.2012, întocmit de inspectorii din cadrul AJPIS 
Constanţa, au fost dispuse următoarele măsuri pentru înlăturarea   „neconformităţilor constatate faţă 
de prevederile legislaţiei din domeniul asistenţei sociale”: 

1. „Emiterea dispoziţiei primarului care constituie titlu executoriu pentru recuperarea 
sumelor acordate necuvenit reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinţei, datorată declarării 
incorecte a unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale 
şi a bunurilor deţinute care duc la excluderea acestui drept în conformitate cu anexa 2 HG nr. 
920/2011 şi HCLM nr. 291/28.11.2011”. 

2. Acreditarea SPAS-ului din cadrul primăriei Constanţa pentru furnizarea serviciilor sociale, 
conf. HG.1024/2004 şi art.38 din Legea nr.292/2011; 

3. Solicitarea extrasului de cont de la BCR pentru doamna [...]. 
Prin procesul verbal - semnat de reprezentanţii entităţii controlate, cu obiecţiuni, au fost 

aplicate sancţiuni contravenţionale direct titularilor beneficiari ai ajutorului de încălzire, iar entitatea 
controlată a fost sancţionată cu avertisment scris pentru neacreditarea SPAS, conf.art.38 din Legea 
nr.292/2011. 

Potrivit instanţei de fond, criticile de nelegalitate şi netemeinicie aduse actului administrativ 
contestat sunt, în parte, întemeiate. 

Astfel, Tribunalul a apreciat că nu sunt de natură să conducă la lipsirea de eficienţă a actului 
contestat aspectele invocate prin prisma greşitei indicări a entităţii controlate, respectiv a ignorării 
„obiecţiunilor întemeiate ale reprezentanţilor entităţilor controlate”, însă a apărut ca justificată 
critica inserată la pct.1 lit.A - „Nulitatea procesului verbal de control”. 
 Au fost avute în vedere prevederile art. 19 din OUG.113/2011 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, potrivit cărora „Prevederile art. 18 
referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare”. 
 Or, potrivit art.17 din OG.2/2001 – cu denumirea marginală „Cauze de nulitate a procesului 
verbal” printre cauzele care conduc la lipsirea de eficienţă a actului constatator se regăseşte şi cea 
privitoare la lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator care – 
conf.art.19, trebuie să semneze procesul verbal pe fiecare pagină. 

S-a constatat că, deşi controlul a fost efectuat de o echipă compusă din 5 inspectori sociali, 
procesul verbal poartă semnăturile indescifrabile a 3 persoane, fără a se putea distinge cărora din 
inspectorii desemnaţi le aparţine. 

Cu referire la „Motivele de netemeinicie” invocate în cererea introductivă de instanţă, 
Tribunalul şi-a însuşit punctul de vedere exprimat de reclamanţi, potrivit cu care „nici un act de 
control nu se poate baza pe suspiciuni”, iar cu referire la „Motivele de nelegalitate” invocate alăturat 
criticilor ce derivă din nulitatea invocată la lit.”A” şi la „Motivele de netemeinicie prezentate la lit. 
”B” din cerere, Tribunalul a apreciat că se verifică susţinerile reclamanţilor privitoare la încălcarea 
de către pârâtă a dispoziţiilor OUG 113/2011 privitoare la activitatea organului de control. 
 Potrivit instanţei, pârâta era îndreptăţită să propună entităţii controlate, prin reprezentantul 
său, luarea măsurilor legale pentru remedierea deficienţelor constate în urma activităţii de inspecţie, 
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iar nu să oblige Primarul la emiterea dispoziţiei pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit 
reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinţei. 

Aceasta cu atât mai mult cu cât controlul nu a identificat în concret cazurile în care ajutorul a 
fost acordat în temeiul OUG.70/2011 sau al HCLM 292/2011, prevalându-se de faptul că „nu s-a 
ţinut o evidenţă separată a celor două categorii de beneficiari”.  
 S-a apreciat, de asemenea, că emiterea unei dispoziţii care să constituie titlu executoriu 
pentru recuperarea sumelor constatate de instituţia pârâtă a fi fost acordate necuvenit reprezentând 
ajutor pentru încălzirea locuinţei, pentru situaţia raportării tot la o dispoziţie colectivă, nu poate avea 
loc prin raportare la „dosarele care au prezentat suspiciuni”, ci numai după parcurgerea procedurii 
instituite prin Secţiunea 5: Verificare şi monitorizare a OUG 70/2011. 
 2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs pârâta AJPIS Constanţa, care a 
criticat nelegalitatea şi netemeinicia sentinţei recurate pentru următoarele argumente: 
 Controlul s-a realizat prin încrucişarea mai multor baze de date comunicate de instituţiile 
publice care deţin informaţii privitoare la beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuinţei, iar 
masurile dispuse s-au bazat pe date concrete verificate de inspectorii sociali si nu pe suspiciuni, cum 
afirma reclamanţii. 

Au fost urmărite cele trei obiective ale controlului, şi anume: reducerea numărului de 
beneficiari care au acces in mod fraudulos la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei; 
reducerea numărului de erori administrative in stabilirea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei; 
identificarea grupurilor cele mai defavorizate care nu au acces la beneficii de asistenta sociala din 
diferite motive, desi indeplinesc condiţii de eligibilitate. 

Se arată că din anexele procesului verbal rezulta foarte clar persoanele care deţin bunuri care 
nu permit acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinţei, autoturisme cu capacitate cilindrică mai 
mare de 1600 cmc, terenuri intravilane şi extravilane, bunuri imobile (clădiri) etc, iar persoanele 
aflate in lista de la SPIT deţin autoturisme peste capacitatea cilindrică permisă de lege, mai multe 
imobile sau suprafeţe de teren care depăşesc limitele legale, dar şi că unii au solicitat şi au beneficiat 
de ajutoare pentru încălzirea termica, cât şi pentru încălzirea cu gaze sau cu lemne. 
 Susţine recurenta pârâtă că documentele care atestă deţinerea de bunuri în proprietate, 
folosinţă, trebuie menţionate în anchetele sociale efectuate la cererea AJPIS Constanta, fiind 
constatat şi faptul că nu au fost realizate toate anchetele solicitate, iar in cereri nu au fost declarate 
aceste bunuri. 
 Cu privire la perioada de referinţa a controlului, se precizează că aceasta a fost noiembrie 
2011 - martie 2012 şi a fost respectată de inspectorii sociali, iar cu privire la semnături, se arată că, 
întrucât controlul s-a realizat intr-o perioadă mai lungă de timp (21.05.2012-25.06.2012), la 
finalizarea şi semnarea acestuia au fost prezenţi doar trei inspectori sociali, doi aflandu-se in 
concediu de odihnă, respectiv concediu medical la data de 26.06.2012. 
 Se învederează, de asemenea, că nu au fost incălcate principiile care stau la baza funcţionarii 
ANPIS (art.4 OUG nr. 113/2011), susţinerile reclamanţilor in acest sens fiind nefondate. Prin 
procesul verbal contestat s-au constatat si aplicat unele sancţiuni direct titularilor, iar entitatea 
controlata a fost sancţionată cu avertisment scris pentru neacreditarea SPAS din cadrul Primăriei 
Constanta pentru furnizarea serviciilor de asistenta sociala, iar pentru sumele acordate necuvenit ca 
urmare a declarării incorecte a numărului de membri ai familiei, a bunurilor deţinute si veniturilor 
realizate, s-a dispus măsura de recuperare a acestora prin dispoziţia primarului. 
 În consecinţă, s-a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate, cu consecinţa 
menţinerii procesului-verbal de control nr. 16925 din 26.06.2012 al AJPIS Constanta, ca fiind 
întocmit cu respectarea prevederilor legale. 
 Intimaţii reclamanţi prin apărătorul ales au solicitat respingerea recursului declarat de pârâtă 
ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei pronunţată de instanţa de fond. 
 3. Recursul este întemeiat. 
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 Analizând motivele de nelegalitate şi de netemeinicie ale procesului de control contestat, 
astfel cum acestea au fost indicate de reclamanţi în acţiunea introductivă, instanţa de fond a apreciat 
că sunt întemeiate numai o parte dintre acestea, respectiv lipsa semnăturilor tuturor celor 5 
inspectori sociali care au participat la efectuarea controlului, întocmirea actului pe baza unor 
suspiciuni, încălcarea dispoziţiilor OUG nr. 113/2011 privitoare la activitatea organului de control în 
referire la ceea ce era îndreptăţită să facă pârâta după finalizarea controlului. 
 Raportat la motivul de nulitate al procesului verbal de control, nulitate rezultată din 
nerespectarea prevederilor art.19 din OUG nr.113/2001 şi art.17 din OG nr. 2/2001, cu referire la 
semnarea actului de către toţi inspectorii care au participat la control, se constată o greşită 
interpretare a prevederilor speciale incidente, astfel: 

Conform dispoziţiilor art.19 din OUG nr.113/2011, citate de către prima instanţă, 
„Prevederile art. 18 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”. 
 Prevederile legale menţionate se regăsesc cuprinse în capitolul IV „Contravenţii şi sancţiuni” 
al OUG nr.113/2011 şi se aplică în situaţia în care AJPIS, în temeiul dispoziţiilor art.16 alin.3 lit.d şi 
h din OUG nr.113/2011, în urma activităţilor de control, constată săvârşirea contravenţiilor 
prevăzute de art.18 şi aplică sancţiunile contravenţionale legale. 
 Se încheie, în acest sens, procese verbale de contravenţie, fiind aplicabile prevederile art.17 
din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, referitoare la cauzele de nulitate ale 
actului constatator. 
 Sancţiunea nulităţii absolute pentru lipsa semnăturilor aplicate pe procesul verbal de control 
atacat, a tuturor celor 5 persoane care au participat la control, nu este prevăzută de OUG nr. 
113/2011, nulitatea relativă fiind condiţionată de dovedirea vătămării cauzate prin lipsa tuturor 
semnăturilor. 
 O astfel de vătămare, care în cazul de faţă nu este prezumată de lege, nu a fost dovedită de 
reclamanţi, cu atât mai mult cu cât agenţia teritorială a arătat care sunt motivele pentru care 2 dintre 
inspectorii care au participat la control nu au semnat şi actul final, respectiv procesul verbal de 
control nr. 16925/26.06.2012. 
 Cu privire la netemeinicia actului de control dedusă din încheierea acestuia pe bază de 
suspiciuni, se reţine că, astfel cum rezultă chiar din cuprinsul actului, inspectorii sociali au procedat 
la verificări concrete pe teren, la domiciliile titularilor ajutorului pentru încălzire (ex. C.I.F., M.E. 
etc.), în acele cazuri în care, din verificarea bazelor de date comunicate de instituţiile publice care 
deţin informaţii în acest sens, au apreciat că există suspiciuni de eroare sau fraudă, cu atât mai mult 
cu cât reclamanţii nu au ţinut o evidenţă separată a ajutoarelor acordate în baza OUG nr.70/2011 şi 
în baza HCLM nr.291/2011. 
 Nu este vorba, aşadar, despre simple suspiciuni, ci de verificări concrete, expuse în cuprinsul 
actului de control. 
 În ceea ce priveşte încălcarea dispoziţiilor OUG nr.113/2011 privitoare la activitatea 
organului de control în referire la ceea ce era îndreptăţită să facă agenţia pârâtă după finalizarea 
controlului, se constată că aceasta a respectat dispoziţiile art.16 din OUG nr.113/2011, dispoziţii 
care arată care sunt atribuţiile agenţiei teritoriale în cadrul activităţilor de administrare, gestionare şi 
plată a beneficiilor de asistenţă socială şi a susţinerii programelor de servicii sociale, precum şi a 
activităţilor de inspecţie socială. 
 Astfel, în urma activităţilor specifice permise de art.16 alin.1 lit.a şi m şi alin. 3 lit.d, e, g din 
OUG nr.113/2011, agenţia pârâtă a stabilit ca primarul să verifice şi să emită titlul executoriu pentru 
recuperarea sumelor acordate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei, indicând 
motivele pentru care s-a luat această măsură, lipsa tuturor anchetelor sociale cerute de OUG 
nr.70/2011, nedeclararea tuturor bunurilor mobile şi imobile deţinute de către titularii ajutorului, 



493 
 

indicarea eronată a membrilor familiei titularului şi a veniturilor realizate efectiv de către aceştia, 
recuperarea sumelor acordate necuvenit fiind stabilită prin lege în sarcina pârâtei. 
 Faţă de toate aceste considerente, în limita motivelor de recurs şi a constatărilor realizate de 
către instanţa fondului, în temeiul prevederilor art.304 pct.9 şi art.312 alin.2 C.pr.civilă, Curtea va 
admite recursul şi va modifica în parte sentinţa civilă recurată, în sensul că va respinge cererea de 
anulare a procesului verbal de control, ca nefondată, menţinând soluţia primei instanţe cu privire la 
respingerea cererii formulată de Primăria Municipiului Constanţa. 

 

42. Anulare acte administrative. Accident de circulaţie. Părăsirea locului accidentului. 
Atingeri aduse onoarei, probităţii profesionale a statutului de poliţist. 
 

Art. 57 lit. a şi lit.b, art. 59 alin. 8  din Legea nr. 360/2002 
Art. 14 din Ordinul MAI nr. 400/2004 

 
 Dispoziţia legală cuprinsă în art. 57 lit.a din Legea nr. 360/2002 vizează abaterea disciplinară – 
„comportare necorespunzătoare la serviciu, familie sau societate, dacă aduce atingere onoarei, probităţii 
profesionale a poliţistului, sau prestigiului instituţiei”, iar art. 57 lit.b din Legea nr. 360/2002 prevede că: 
„reclamantul nu a acţionat pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, fiind în afara orelor de program şi 
nu a îndeplinit cu neglijenţă dispoziţiile primite de la şefii ierarhici, sau de la autorităţile anume abilitate de 
lege”. 
 Recurentul a accidentat în data de 04.06.2011 două persoane, părăsind locul accidentului fără a se 
opri şi a le întreba dacă se simt bine, ulterior, fiind identificat şi prezentându-se la organul de poliţie, după 
ce a consumat băuturi alcoolice, fapt recunoscut chiar de recurent. 
 Pentru accidentul produs la data de 04.06.2011, recurentul a fost cercetat penal, cercetarea 
finalizându-se cu scoaterea de sub urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 87 alin. 
1 şi art. 89 alin.1 din OUG nr.195/2002, ambele cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal, dispunându-se totodată, 
neînceperea urmăririi penale, pentru infracţiunea prevăzută de art. 89 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, precum 
şi pentru două infracţiuni prevăzute de art. 184 alin. 1 şi alin. 3 Cod penal. 
 Producerea accidentului, chiar şi cu consecinţe minime, şi faptul de a nu fi oprit pentru acordarea 
primului ajutor victimelor, consumul de băuturi alcoolice după producerea accidentului, atunci când autor 
este un poliţist, care se presupune că este primul sprijin în astfel de situaţii, reprezintă într-adevăr fapte de 
natură să aducă atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului şi prestigiului instituţiei, fapta 
constituind abatere disciplinară, neavând relevanţă numărul de persoane care a luat cunoştinţă de 
comportamentul contrar statutului poliţistului, ci de atitudinea acestuia manifestată pe parcursul 
desfăşurării evenimentului. 
 

Decizia civilă nr. 1377/CA/02.07.2013 
                           Dosar nr. 1240/36/2011* 

 
Prin acţiunea adresată Curţii de Apel Constanţa şi înregistrată sub nr. 1240/36/03.11.2011, 

reclamantul [...] a chemat în judecată pârâţii MAI - IGPR şi SERVICIUL POLIŢIEI [...], 
solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună obligarea pârâţilor la anularea 
următoarelor acte administrative: 

- a Dispoziţiei IGPR nr.4811/26.10.2011 privind încetarea raporturilor de serviciu, 
- a Ordinul MAI nr. II/4022/20.10.2011 privind respingerea contestaţiei formulate pe cale 

administrativă,  
- a Deciziei nr.1585092/27.09.2011 emisă de MAI – IGPR,  
- a Încheierii nr.112.777/15.09.2011 emisă de Consiliul Superior de Disciplină,  
- a Raportului de cercetare  prealabilă nr.1584779/17.08.2011; 
- la repunerea în situaţia anterioară emiterii deciziei contestate; 
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- la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalte 
drepturi de care ar fi beneficiat în cazul neemiterii deciziei contestate; 

- obligarea la plata cheltuielilor de judecată; 
Motivând acţiunea, reclamantul învederează în esenţă că, a îndeplinit funcţia de agent 

principal de poliţie în cadrul INSPECTORATULUI GENERAL DE POLIŢIE - SERVICIUL DE 
POLIŢIE [...], iar cu adresa nr.  1585092/29.09.2011 i s-a comunicat aplicarea sancţiunii „destituirii 
din politie” având in vedere dispoziţiile art. 57 lit. a, lit.b, art. 58 lit. d, art. 59, art. 60, art. 61 si 
art.62 din Legea nr. 360/2002, pe considerentul că ar fi avut o comportare necorespunzătoare la 
serviciu, familie sau societate, de natura să aducă atingere onoarei, probităţii profesionale a 
poliţistului, sau prestigiului instituţiei. 

Se arată că, împotriva actului administrativ nr. 1585092/27.09.2011 a formulat contestaţie în 
temeiul art. 61 din Statutul Poliţistului, care a fost respinsa ca nefondată, cu toate că, în realitate 
fapta disciplinară imputată s-a dovedit că nu există, context în care, reclamantul apreciază că, prin 
formularea  contestaţiei a respectat rigorile impuse de art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind 
parcurgerea recursului graţios, cu menţiunea că, în cazul de faţă, are aplicabilitate legea speciala 
care reglementează contestaţia la dispoziţia de destituire din politie. 

A arătat reclamantul că, în data de 04.06.2011, fiind în afara orelor de program, în jurul 
orelor 4.30 dimineaţa, a fost anunţat telefonic că soacra sa a leşinat, aceasta având probleme de 
sănătate - diabet, fapt pentru care a fost obligat a se deplasa de la domiciliu către locuinţa socrilor 
din [...], …, conducând autoturismul marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare [...].  

Se precizează că situaţia de fapt sus expusă s-a petrecut pe fondul întunericului, iar la un 
moment dat, rulând cu autovehiculul în dreptul Salonului [...], a fost obligat a ocoli cu roata din 
stânga limitatorul de viteza amplasat la nivelul solului, fapt ce a determinat reducerea considerabila 
a vitezei de rulare a autovehiculului până la sub 20 km/h, moment în care a observat din partea 
dreapta angajându-se în traversare, în fugă, două persoane, şi astfel, a frânat, fără a exista un contact 
fizic între autovehicul şi cele două persoane angajate în trecere, în sensul lovirii acestora. 

În urma acestui incident, persoana de sex masculin s-a dezechilibrat şi s-a prins cu mâinile 
de capota autovehiculului proprietatea personală a reclamantului, care a observat o altă persoană, la 
o distanţă de aproximativ 1,5 m pe partea asfaltică, oprind autovehiculul şi uitându-se pe geamul 
portierei s-a convins că acestora nu li s-a întâmplat nimic.  

Mai mult decât atât, se arată că cei doi au confirmat a nu li se fi întâmplat nimic, afirmând că 
au traversat fără să se asigure deoarece se grăbeau spre autogară să depună un pachet la un microbuz 
ce pleca spre Bucureşti.  

Totodată, se precizează că aceste persoane s-au deplasat de pe partea carosabilă pe trotuar, 
fără să prezinte vreo urmă de lovire sau o situaţie de incapacitate, astfel că, neexistând niciun 
contact fizic între autoturismul şi persoanele susmenţionate, în fapt, neproducându-se niciun 
eveniment rutier, şi-a continuat deplasarea fără a sesiza organele de poliţie, situaţia ca atare neavând 
nicio urmare din perspectiva sa, atâta vreme cât persoanele implicate în incident şi-au continuat 
deplasarea şi au afirmat că nu au nicio problema medicală. 

A mai precizat reclamantul că, întorcându-se la domiciliu, în jurul orelor 8.00 dimineaţa a 
consumat o cantitate de aproximativ 300 gr de whisky, ştiind că nu urma să intre de serviciu în ziua 
respectivă, iar în jurul orelor 10.00 a fost contactat telefonic de superiorul său, inspector de Politie 
[...], în vederea prezentării la unitate deoarece a fost implicat într-un accident rutier soldat cu victime 
şi că a părăsit locul accidentului.  

Surprins de acesta situaţie, s-a prezentat la unitate, ocazie cu care a fost testat cu aparatul 
etilotest Drager şi s-a constatat o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool în aerul expirat, pe fondul 
consumului cu două ore anterioare a cantităţii de aproximativ 300 gr. alcool. 
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Din cercetările ulterioare a reieşit faptul că persoanele cu care a avut incidentul în noaptea 
din data de 04.06.2011, după ce au plecat şi după ce au confirmat faptul că nu au păţit nimic, au 
apelat serviciul 112 solicitând intervenţia politiei, pentru constatarea unui accident rutier. 

Apelarea serviciului 112 nu s-a făcut de către aceştia la locul incidentului, ci din autogară, 
destinaţie spre care se grăbeau când au traversat în fugă, iar ulterior a aflat faptul că, urmare a 
incidentului, persoana de sex feminin implicată, numita [...],  a fost transportată la Spitalul Judeţean 
Constanţa, în vederea efectuării investigaţiilor medicale, acuzând un politraumatism ca urmare a 
unui accident rutier. 

Reclamantul arată că respectiva persoana suferea de o boală hematologică a sângelui 
ereditară - talasemie, în care organismul produce prea puţină hemoglobină ce conduce la anemie, 
care se manifesta prin slăbiciune, oboseală şi leşin, această situaţie de fapt rezultând din declaraţia 
persoanelor implicate in incidentul rutier, sesizarea fiind făcută de persoana de sex masculin pe 
nume [...], care a relatat că s-a dezechilibrat şi s-a apucat cu mâna de capotă, iar persoana de sex 
feminin a fost proiectată pe asfalt, ca urmare a dezechilibrării d-lui [...], indirect prin intermediul 
sacoşei pe care aceştia o transportau împreună. 

Totodată, reclamantul a arătat că, ulterior sesizării, aceste persoane nu au formulat plângere 
penală şi nu s-au constituit ca părţi vătămate în dosarul penal nr. 261/P/2011, iar prin rezoluţia 
pronunţată în dosar de către Parchetul de pe lângă Tribunalul [...], s-a dispus scoaterea de sub 
urmărire penală a acestuia, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 1 si art. 89 alin.1 
din OUG nr. 195/2002, cu motivaţia că „nu s-a depăşit cantitatea de alcool prevăzuta de lege şi 
sancţionată ca infracţiune”, şi neînceperea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute 
de art. 89 din OUG nr. 195/2002, precum şi pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 184 alin.1 
şi alin.3 din Cod penal. 

S-a reţinut astfel că fapta nu a întrunit elementele constitutive ale infracţiunii, atâta vreme 
cât, aceasta nu a produs vătămări care să necesite îngrijiri medicale mai mari de 10 zile, astfel, 
neînceperea urmăririi penale s-a dispus în considerarea dispoziţiilor art. 10 lit. b Cod pr.penală - 
fapta nu este prevăzută de legea penală, şi lit. d - faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive 
ale infracţiunii, cu referire la lit. f.- lipseşte plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

Cu toate că, din punct de vedere al legii penale, reclamantul a fost absolvit de orice culpă, iar 
persoanele implicate în incident nu au avut pretenţii, se arată că, deşi conducerea instituţiei, a avut 
cunoştinţă de concluziile Parchetului de pe lângă Tribunalul [...], concluzii menţionate în rezoluţia 
de scoatere, respectiv neîncepere a urmării penale, a apreciat în mod nelegal că, se face vinovat de 
săvârşirea abaterilor disciplinare, constând în „comportare necorespunzătoare în serviciu, familie 
sau societate, dacă aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului 
instituţiei” precum şi de „neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la 
şefii ierarhici”, sens în care a dispus sancţionarea sa cu cea mai grea sancţiune, respectiv destituirea 
din politie. 

Din relatarea situaţiei de fapt şi în raport de concluziile desprinse din rezoluţia de 
neîncepere/scoatere de sub urmărire penală dispusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul [...], a 
susţinut reclamantul a rezulta în mod evident că nu se face vinovat de săvârşirea niciunei infracţiuni, 
iar pe cale de consecinţă, nu se poate reţine că, a avut un comportament nedemn şi contrar statutului 
poliţistului. 

În ceea ce priveşte consumul de băuturi alcoolice, aspect care nu îl caracterizează, mai 
precizează reclamantul că s-a produs în timpul liber, în incinta locuinţei proprietate personala, 
alături de soţie, ştiut fiind că consumul de alcool este un fapt reprobabil, însă numai consumul 
frecvent de alcool, repetitiv şi în locuri publice, astfel încât această practică se transforma în viciu. 

 În  cazul său, cantitatea mica de alcool pe care a consumat-o în propria locuinţă, în afara 
orelor de serviciu, a determinat tocmai scoaterea de sub urmărire penală în ceea ce priveşte fapta de 
a conduce sub influenţa băuturilor alcoolice. 
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Nu se poate reţine că un consum ocazional de băutură, într-un spaţiu nepublic, respectiv la 
domiciliu, este o faptă care contravine cu funcţia de poliţist, sau că reprezintă o fapta de o asemenea 
gravitate încât să fie pusă în discuţie atingerea adusă instituţiei din care a fost destituit. 

 În situaţia în care consumul de alcool era frecvent, aspect ce ar fi fost sesizat cu siguranţă pe 
parcursul desfăşurării activităţii de poliţist din anul 2005 şi până în prezent, sau dacă se constata un 
consum de alcool peste limita legală şi conducerea autovehiculului sub influenţa băuturilor 
alcoolice, s-ar fi putut reţine o abatere gravă de natură să atragă sancţiunea cea mai grava, respectiv 
destituirea din cadrul poliţiei. 

Concluzionând, reclamantul arată că situaţia de fapt a fost însă cu totul alta, iar cu toate că 
Comisia de Cercetare Disciplinara a fost conştientă de aceasta, plecând de la comunicatul din presă 
dat de către superiorul ierarhic, comunicat formulat înainte de definitivarea cercetărilor penale, care 
stabilesc în mod indubitabil lipsa de vinovăţie, au considerat oportun, nu şi legal, să aplice cea mai 
drastică sancţiune. 

În ceea ce priveşte acest comunicat formulat în presă, reclamantul consideră că i-a adus 
atingere drepturilor personale privind imaginea, încălcându-se prezumţia de nevinovăţie, de care se 
bucură orice persoană, odată ce acesta a fost făcut public înainte de definitivarea cercetărilor penale, 
cercetări care au concluzionat că, nu se face vinovat de nicio faptă reţinută în sarcina sa. 

În ceea ce priveşte fapta de a fi implicat într-un accident auto cu victime şi părăsirea locului 
accidentului, apreciază reclamantul că, reţinerea şi a acestora de către Comisia de Cercetare 
Disciplinară a fost influenţată de ace[...] mediatizare a cazului, ea neanalizând situaţia în concret, şi 
astfel, neobservând  elementele esenţiale care, îl disculpau s-au care, în opinia sa, sunt de natură să 
determine lipsa unei abateri disciplinare.  

Trebuia reţinut că, între autovehicul şi cele două persoane implicate, nu a existat un contact 
în sensul producerii unui accident rutier, sens redat de dispoziţiile OUG nr. 195/2002, Comisia nu a 
reţinut declaraţia lui [...] în raport de care acesta s-a dezechilibrat şi pentru a nu cădea, s-a prins cu 
mâinile de capota autovehiculului. 

Reclamantul apreciază că toate aceste aspecte au fost analizate părtinitor de către Comisia de 
Cercetare Disciplinară, care nu a luat în considerare, în aplicarea sancţiunii şi atitudinea de 
cooperare, de prezentare la apelarea şefului ierarhic, etc. şi mai mult, faptul că, persoanele implicate 
în eveniment nu au formulat plângere penală şi nu au avut nicio pretenţie. 

Consideră că sancţiunea aplicată nu este proporţională cu faptele petrecute, aceasta fiind mult 
prea drastică faţă de situaţie şi faţă de valorile sociale pretins încălcate, odată ce, prin faptele 
petrecute nu s-a adus atingere onoarei şi demnităţii profesiei de poliţist şi instituţiei, iar sancţiunea 
aplicată, cea mai grea, a fost determinată de comunicatele din presa, care au denaturat adevărul, iar 
nu de situaţia ca atare şi de atitudinea reclamantului. 

Apreciază reclamantul că, trebuia să se ţină cont de Comisie şi de activitatea desfăşurată 
anterior de acesta, de caracterizările pe care le-a primit şi de comportamentul său în general, pe care 
l-a avut în cadrul poliţiei de frontieră, numai analizând şi aceste aspecte, ar fi trebuit să dispună 
aplicarea unei sancţiuni mai puţin drastice, mai ales având în vedere că, nu s-a mai făcut vinovat 
anterior de săvârşirea altor fapte în legătura cu serviciul, iar comportamentul  în societate si familie, 
a fost exemplar. 

Pe parcursul cercetării judecătoreşti, reclamantul a înţeles a formula precizări la 
acţiune, arătând că solicită anularea următoarelor acte: 

- Dispoziţia nr. 4473/23.09.2011 emisă de INSPECTORUL GENERAL AL 
POLIŢIEI ROMÂNE,   

- Ordinul MAI nr. II/4022/20.10.2011,  
- Dispoziţia nr. 4811/26.10.2011. 
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 Prin întâmpinare, pârâtul IGPR a solicitat respingerea acţiunii, cu motivaţia în esenţă că 
reclamantul a săvârşit fapte care au avut un impact mediatic major, astfel că s-a adus atingere 
prestigiului funcţiei. 

Prin Sentinţa civilă nr. 146/15.03.2012, Curtea de Apel Constanţa respinge acţiunea ca 
nefondată, reţinând în esenţă, următoarele: 

Prin Dispoziţia nr. 4473/23.09.2011 reclamantul a fost sancţionat disciplinar cu „destituirea 
din poliţie”  în temeiul art. 57 lit. a şi lit. b cu referire la art. 58 lit. d şi art. 59, cu aplicarea art. 60, 
art. 61 şi art. 62 din Legea nr. 360/2002, precum şi a Ordinului Ministrului nr. 400/2004, şi a 
Ordinului MAI nr. 600/2005, în urma cercetării prealabile concretizată în Raportul nr. 
1584779/17.08.2011 şi în baza Încheierii Consiliului Superior de Disciplină nr. 112777/15.09.2011. 

S-a reţinut că reclamantul a accidentat în data de 04.06.2011 cu autoturismul său două 
persoane, părăsind locul accidentului şi a mai săvârşit un accident, soldat doar cu avarierea 
autoturismului, fiind identificat după circa 5 ore,  când fiind testat cu aparatul etilotest, marca 
Drager, s-a constatat o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool pur, în aerul expirat, evenimentul având un 
impact mediatic major, fiind dezbătut pe larg în mass media locală şi centrală. 

Se arată că, Dispoziţia a fost atacată cu contestaţie, care a fost respinsă prin Ordinul  MAI 
nr. II/4022/20.10.2011, ca urmare, prin Dispoziţia  INSPECTORULUI GENERAL AL POLIŢIEI 
ROMÂNE nr. 4811/26.10.2011, începând cu data de 20.10.2011, inspectorului principal de poliţie 
[...], i-au încetat raporturile de serviciu, ca urmare a sancţionării disciplinare cu „destituirea din 
poliţie”. 

Arată instanţa de fond că sancţiunea disciplinară a fost aplicată, aşa cum s-a precizat, 
pentru săvârşirea faptelor prevăzute de  art. 57 lit. a şi lit.b din Legea nr. 360/2002, respectiv: 

a) comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere 
onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei; 

b) neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite 
de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege. 

Din analiza faptelor imputate, reţine instanţa de fond a se fi constatat că, în sarcina 
reclamantului nu se poate reţine, fapta prevăzută de art. 57 lit. b, întrucât acesta nu a acţionat pentru 
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, fiind în afara orelor de program, şi nu a îndeplinit cu neglijenţă 
dispoziţii primite de la şefii ierarhici, sau de la autorităţile anume abilitate de lege. 

În ceea ce priveşte, însă, fapta prevăzută de art. 57 lit. a din Legea nr. 360/2002, reţine 
instanţa de fond următoarele: 

Pentru accidentul produs la data de 04.06.2011, reclamantul a fost cercetat penal, 
cercetarea finalizându-se cu scoaterea de sub urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunilor 
prevăzute de art. 87 alin. 1 şi art. 89 alin. 1 din OUG 195/2002, cu aplicarea art. 33 lit. a  Cod penal; 
neînceperea urmăririi penale pentru infracţiunea prevăzută de art. 89 alin. 1 din OUG 195/2002, 
neînceperea urmăririi penale pentru două infracţiuni prevăzute de art. 184 alin. 1 şi alin. 3 Cod penal 
– prin Rezoluţia nr. 261/P/27.07.2011, ce nu a fost atacată, astfel că, instanţa civilă a reţinut faptele, 
astfel cum au fost probate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul [...]. 

În raport cu susmenţionatele precizări, se arată de instanţa de fond că: 
- a nu se fi dovedit, cu nicio probă că reclamantul a condus autoturismul şi a produs 

accidentul sub influenţa băuturilor alcoolice (acest fapt nerezultând nici după audierea martorilor, în 
faţa instanţei civile). 

- s-a dovedit că reclamantul a accidentat două persoane şi a părăsit locul accidentului, însă 
pentru că aceste persoane, nu au suferit vătămări care să necesite  pentru vindecare mai mult de 10 
zile, reclamantul nu a fost sancţionat penal, pentru vătămare corporală din culpă şi pentru părăsirea 
locului accidentului. 
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- s-a dovedit şi că reclamantul a consumat băuturi alcoolice după accident, dar tot pentru că 
persoanele accidentate nu au suferit vătămări care să necesite pentru vindecare mai mult de 10 zile, 
nu a fost sancţionat penal în temeiul art. 90 alin. 1 din OUG 195/2002. 

În concluzie, reclamantul a accidentat la data de 04.06.2011 două persoane şi a părăsit 
locul accidentului fără a se opri şi a le întreba dacă se simt bine (potrivit martorilor audiaţi în 
cauză şi rezoluţiei de scoatere de sub urmărire penală). Ulterior, fiind identificat, s-a prezentat la 
organul de poliţie după ce a consumat băuturi alcoolice. 

În raport cu concluziile instanţei, se reţine a se exclude cercetarea pretins părtinitoare a 
Comisiei de Disciplină. 

Totodată, învederează instanţa de fond că populaţia a luat cunoştinţă despre fapte prin 
intermediul mass-media, aşa cum au arătat părţile, evenimentul fiind amplu dezbătut atât pe plan 
local, cât şi pe plan central, astfel că nu are relevanţă cine este cel care a făcut publice faptele şi 
motivele sale, întrucât textul legii nu face o astfel de distincţie, şi nu are relevanţă felul în care 
evenimentul a fost prezentat de către mass-media, ştiut fiind că încălcarea drepturilor reclamantului 
de către mass-media se poate analiza într-un proces cu acest obiect. 

Faptul că reclamantul nu a fost sancţionat penal pentru faptele sale, întrucât victimele au 
suferit vătămări minime, nu exclude sancţionarea disciplinară a reclamantului, întrucât instanţa 
civilă nu analizează vinovăţia sa din punctul de vedere al legii penale, ci săvârşirea faptei prevăzută 
de art. 57 lit. a din Legea nr. 360/2002, respectiv, dacă prin faptele sale a adus atingere onoarei, 
probităţii profesionale a poliţistului, sau prestigiului instituţiei. 

S-a  mai reţinut că, după identificarea sa, a luat legătura cu victimele şi s-a implicat în 
procesul de vindecare, plătind şi spitalizarea şi numai ulterior, victimele au aflat faptul că 
reclamantul este angajat al IGPR. 

În acest context, reţine instanţa de fond că, chiar dacă accidentul produs a avut urmări 
minime, reclamantul, agent principal de poliţie, nu a oprit pentru a afla starea victimelor şi chiar 
dacă nu s-a putut dovedi că accidentul a fost produs sub influenţa băuturilor alcoolice (din punct de 
vedere penal), s-a dovedit că reclamantul a consumat băuturi alcoolice după ce a produs un accident; 
instanţa civilă putând prezuma că alcoolul a fost consumat tocmai pentru a acoperi o eventuală stare 
de ebrietate, dintr-un moment anterior (reclamantul ştia că a produs un accident, a fugit de la locul 
comiterii acestuia, ştia că fapta de a consuma băuturi alcoolice după comiterea unui accident 
constituie infracţiune).  

Astfel, apreciază instanţa de fond că poliţistul, în virtutea meseriei sale, este obligat, chiar 
şi în afara orelor de program, să aibă un comportament demn, să arate consideraţie pentru semeni, să 
fie demn de încrederea pe care populaţia o are în organele de poliţie (statutul poliţistului), poliţistul 
nu trebuie să compromită prin faptele sale, prestigiul funcţiei şi al instituţiei din care face parte. 

Faptul de a produce un accident (sub influenţa băuturilor alcoolice sau nu) şi de a nu opri 
pentru a acorda primul ajutor victimelor, atunci când autor este un poliţist care se presupune că este 
primul sprijin în astfel de situaţii, reprezintă fapte de natură să aducă atingere onoarei, probităţii 
profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei.  

S-a apreciat că fapta constituie abatere disciplinară chiar şi dacă numai victimele cunoşteau 
faptul că autorul este poliţist, întrucât atingerea adusă onoarei şi prestigiului funcţiei nu se 
calculează în funcţie de numărul de persoane care au luat cunoştinţă de comportamentul contrar 
statutului  poliţistului. 

În legătură cu individualizarea pedepsei, s-a reţinut că faptele săvârşite sunt incompatibile 
cu statutul poliţistului, chiar şi în lipsa unor abateri anterioare şi a unui comportament anterior 
exemplar. 

Pentru toate motivele sus expuse, instanţa de fond a respins acţiunea ca nefondată. 
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Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul [...], criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 304 pct.9 şi art.3041 
Cod pr.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

„Instanţa de fond a reţinut în mod greşit faptul că s-a dovedit că reclamantul a accidentat 
două persoane şi a părăsit locul faptei, aspect rezultat din depoziţia martorilor audiaţi în cauză, 
aceleaşi persoane fiind implicate în eveniment” întrucât audierea martorilor, în fata instanţei de 
fond s-a circumscris în principal tezei probatorii relative la atitudinea sa, după ce a constatat că 
numita [...], a fost internată în spital, atitudine recunoscuta şi de martori ca fiind una profund civică, 
de solidaritate şi de ajutorare a acestor persoane.  

De asemenea, solicită să se aibă în vedere depoziţia martorilor audiaţi în fata instanţei civile 
şi mai ales faptul că, instanţa de fond nu a permis adresarea întrebărilor relative la evenimentul ca 
atare, menţionând că „acesta a fost tranşat de către organele penale”. 

„Instanţa de fond, deşi a reţinut că nu s-a dovedit faptul că reclamantul a consumat 
băuturi alcoolice, a conchis în mod eronat că „instanţa civilă poate prezuma că alcoolul a fost 
consumat tocmai pentru a acoperi o eventuală stare de ebrietate dintr-un moment anterior”. 

Apreciază recurentul că doar o simpla prezumţie necoroborată cu alte mijloace de probă nu 
poate fi suficientă pentru a forma intima convingere a instanţei de fond astfel, încât aceasta fără 
nicio putinţă de tăgada să dispună respingerea acţiunii formulate şi să fie de acord cu cea mai 
drastică sancţiune aplicabilă, în condiţiile în care a dovedit, ulterior luării la cunoştinţă de situaţia 
persoanelor implicate în eveniment, bună credinţă şi probitate morală. 

Mai arată recurentul că nu a avut cunoştinţă de faptul că aceste persoane au suferit vreo 
accidentare, deoarece nu a existat un contact între autovehiculul său şi aceste persoane, mai mult 
acestea au apelat serviciul 112 din autogara spre care se îndreptau. Rezultă astfel faptul ca în 
realitate nu a fost niciun accident rutier, neexistând un contact între autovehicul şi victime, sens în 
care nu poate fi reţinută în sarcina recurentului fapta de a produce un accident şi de a nu opri pentru 
a acorda primul ajutor. 

Apreciază recurentul că, prin faptele petrecute, nu a adus atingere onoarei şi demnităţii 
profesiei de poliţist şi instituţiei în care a activat, iar sancţiunea aplicată, cea mai grea, a fost 
determinată de comunicatele din presă care au denaturat adevărul, iar nu de situaţia ca atare si de 
atitudinea propriei persoane. 

În opinia recurentului, Comisia de Cercetare Disciplinară, ca şi instanţa de fond nu au 
apreciat în concret vinovăţia sa, astfel că sancţiunea disciplinară aplicată, în forma sa cea mai gravă, 
destituirea din poliţie, nu este proporţională cu vinovăţia şi cu împrejurările concrete ale faptelor 
întâmplate.  

Solicită recurentul admiterea recursului, cu consecinţa modificării în tot a sentinţei civile 
recurate. 

Prin întâmpinare, pârâtul IGPR a solicitat respingerea recursului ca nefondat, pentru 
următoarele motive: 

În referire la susţinerile recurentului cu privire la faptul că, incidentul în care a fost 
implicat, soldat cu rănirea a două persoane, solicită să se aibă în vedere faptul că, Parchetul de 
pe lângă Tribunalul [...] a dispus scoaterea de sub urmărirea penală/neînceperea urmăririi penale faţă 
de recurentul - reclamant pentru neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute de legea procesual 
penală (fapta nu este prevăzută de legea penală, faptei îi lipseşte unul dintre  elementele constitutive 
ale infracţiunii, lipseşte plângerea prealabilă a persoanei vătămate), şi nu ca urmare a faptului că nu 
a avut loc un accident rutier. Parchetul a  menţionat că „din punct de vedere al incriminării (...) nu 
interesează orice accident de circulaţie, în accepţiunea largă, adică acel eveniment survenit în cadrul 
circulaţiei rutiere, datorat nerespectării regulilor de circulaţie în timpul rulării sau încălcării 
normelor referitoare la verificarea tehnică a autovehiculului". Totodată, solicită să se constate că una 
dintre victime a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 8-9 zile.  
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 Cu privire la susţinerile recurentului în sensul că se afla în timpul liber, respectiv cu 48 de 
ore înainte de intrarea în serviciu, arată că, este de asemenea neîntemeiată, întrucât comportarea 
necorespunzătoare în societate, nu este condiţionată de faptul că, cel care a săvârşit-o se află sau nu, 
în timpul serviciului, normele de conduită obligând poliţistul să le respecte atât în timpul serviciului 
cât şi în afara lui. 

Mai arată intimata pârâtă că documentele întocmite fac referire la faptele de natură 
disciplinară săvârşite de poliţist, astfel încât, în cadrul cercetării disciplinare s-a făcut o corectă 
aplicare a dispoziţiilor art. 23 alin. 2 din Ordinul MAI nr.400/2004 privind regimul disciplinar al 
personalului MAI. 

Se susţine că cercetarea prealabilă s-a efectuat în strictă conformitate cu prevederile 
Ordinului MAI nr. 400/2004 privind regimul disciplinar al personalului din MAI, cu precizarea că 
însăşi conducerea  autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice reprezintă abatere disciplinară, 
ce se regăseşte între faptele prevăzute de art. 57 din Legea nr. 360/2002, respectiv literele a şi b. 

Soluţia dispusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul [...] nu are relevanţă în desfăşurarea 
procedurii disciplinare şi nu elimină răspunderea disciplinară a poliţistului, acesta răspunzând din 
punct de vedere disciplinar pentru încălcarea prevederilor invocate anterior. 

Prezumţia de nevinovăţie a recurentului – reclamant a fost respectată pe parcursul cercetării 
disciplinare, iar stabilirea vinovăţiei acestuia s-a efectuat după finalizarea cercetării prealabile şi a 
lucrărilor Consiliului Superior de Disciplină, pe baza studierii tuturor probelor şi mijloacelor de 
probă existente în dosarul de cercetare prealabilă. 

În referire la susţinerea recurentului în sensul că, efectuarea cercetării sale s-a desfăşurat sub 
presiunea presei, solicită respingerea acestei apărări ca nefondată, întrucât, indiferent dacă astfel de 
evenimente sunt mediatizate sau nu, accidentele provocate din vina poliţiştilor, au condus la crearea 
de grave prejudicii de imaginii instituţiei Poliţiei Române. 

Referitor la aprecierea recurentului - reclamant că „sancţiunea aplicată nu este proporţională 
cu faptele petrecute", învederează că, la dispunerea sancţiunii disciplinare, au fost luate în 
considerare elementele prevăzute în art. 59 alin. 8 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 14 din Ordinul MAI 
nr. 400/2004, privind regimul disciplinar al personalului din MAI. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru următoarele considerente, în 
esenţă: 

Reclamantul [...] a dedus judecăţii, în contradictoriu cu pârâţii MAI - IGPR şi SERVICIUL 
POLIŢIEI [...], cauza având ca obiect obligarea pârâţilor la anularea următoarelor acte 
administrative: 

- a Dispoziţiei IGPR nr.4811/26.10.2011 privind încetarea raporturilor de serviciu, 
- a Ordinul MAI nr. II/4022/20.10.2011 privind respingerea contestaţiei formulate pe cale 

administrativă,  
- a Deciziei nr. 1585092/27.09.2011 emisă de MAI – IGPR,  
- a Încheierii nr.112.777/15.09.2011 emisă de Consiliul Superior de Disciplină,  
- a Raportului de cercetare  prealabilă nr.1584779/17.08.2011; 
- la repunerea în situaţia anterioară emiterii deciziei contestate; 
- la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalte 

drepturi de care ar fi beneficiat în cazul neemiterii deciziei contestate; 
- obligarea la plata cheltuielilor de judecată; 
Ulterior, reclamantul [...], prin precizările la acţiune formulate, a solicitat a se dispune 

prin hotărâre judecătorească, anularea următoarelor acte emise de pârâţi, respectiv:  
- Dispoziţia nr. 4473/23.09.2011 emisă de Inspectorul General al Poliţiei Române,  
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- Ordinul MAI nr. II/4022/20.10.2011 şi 
- Dispoziţia nr. 4811/26.10.2011. 

 Prin Sentinţa civilă nr. 146/15.03.2012, Curtea de Apel Constanţa respinge ca nefondată 
acţiunea dedusă judecăţii, cu motivaţia sus expusă, acestea fiind condiţiile în care a fost abordată 
calea de atac a recursului, de către reclamantul [...], criticând hotărârea pronunţată de instanţa de 
fond pentru considerentele relevate. 
 În contextul dat, procedând la examinarea motivelor de recurs, Curtea reţine: 
 Prin Dispoziţia nr. 4473/23.09.2011, emisă de INSPECTORUL GENERAL AL POLIŢIEI 
ROMÂNE s-a dispus sancţionarea disciplinară a recurentului, în temeiul art. 57 lit. a şi lit. b cu 
referire la art. 58 lit.d şi art. 59, cu aplicarea art. 60, art. 61 şi art. 62 din Legea nr. 360/2002, 
cu „destituirea din poliţie”, pentru săvârşirea de către acesta a abaterilor disciplinare referitoare la: 

- „comportare necorespunzătoare la serviciu, familie sau societate, dacă aduce atinge 
onoarei, probităţii profesionale a poliţistului, sau prestigiului instituţiei”şi,  
-„neglijenţă manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite 
de la şefii ierarhici, sau de la autorităţile anume abilitate de lege”, 

prevăzute şi de dispoziţiile cuprinse în art. 12 alin. 1 lit. a şi lit.b din Ordinul MAI nr. 400/2004 
privind regimul disciplinar al personalului din MAI şi Ordinul MAI nr. 600/2005, în urma 
cercetării prealabile concretizată prin Raportul nr. 1584779/17.08.2011 şi în baza Încheierii 
Consiliului Superior de Disciplină nr. 112777/15.09.2011.  
 Probatoriul administrat în cauză face dovada că, prin sus menţionatele acte administrative, s-
a reţinut în esenţă că recurentul, aflându-se la volanul autoturismului proprietate personală, în data 
de 04.06.2011, a accidentat două persoane, părăsind locul accidentului, fiind identificat după 
aproximativ 5 ore când, testat cu aparatul Etilotest marca Drager s-a constatat că are o alcoolemie de 
0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, evenimentul având un impact mediatic major, fiind dezbătut pe 
larg în mass media locală şi centrală. 
 Urmare contestaţiei adresate forului ierarhic superior, reţine Curtea că, prin Ordinul MAI 
nr. II/4022/20.10.2011, s-a dispus respingerea contestaţiei astfel că, prin Dispoziţia nr. 
4811/26.10.2011 emisă de INSPECTORUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE, începând cu data 
de 20.10.2011, recurentul în calitate de inspector principal de poliţie, a încetat raporturile de serviciu 
cu instituţia, urmare sancţionării sale disciplinare cu „destituirea din poluţie”. 
 Este indubitabil, apreciază Curtea, că prezentul recurs se referă sub aspectul motivelor 
sale, la modalitatea în care instanţa de fond a rezolvat problema de drept dedusă judecăţii, 
privind reţinerea în sarcina recurentului a dispoziţiei legale cuprinse în art. 57 lit.a din Legea 
nr. 360/2002, ce vizează abaterea disciplinară – „comportare necorespunzătoare la serviciu, familie 
sau societate, dacă aduce atinge onoarei, probităţii profesionale a poliţistului, sau prestigiului 
instituţiei”, odată ce, prin aceasta, în mod legal şi temeinic, a fost înlăturată aplicabilitatea în 
cauză a dispoziţiilor art. 57 lit.b din Legea nr. 360/2002, cu motivaţia în esenţă că: „reclamantul 
nu a acţionat pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, fiind în afara orelor de program şi nu a 
îndeplinit cu neglijenţă dispoziţiile primite de la şefii ierarhici, sau de la autorităţile anume abilitate 
de lege”. 
 Reluând asupra motivelor de recurs, Curtea apreciază: 
 În referire la motivul de recurs privind „Instanţa de fond, a reţinut în mod greşit faptul 
că s-a dovedit că reclamantul a accidentat două persoane şi a părăsit locul faptei, aspect rezultat 
din depoziţiile martorilor audiaţi în cauză, aceleaşi persoane fiind implicate în eveniment”, se 
reţine că susţinerile recurentului sunt nefondate, urmând a fi respinse, atât timp cât este de 
necontestat că a avut loc un accident de circulaţie, în care recurentul a fost implicat, soldat cu două 
victime, dintre care una a suferit leziuni  pentru a căror vindecare au fost necesare un număr de 8-9 
zile îngrijiri medicale. 



502 
 

 Este real că, pentru accidentul produs la data de 04.06.2011, recurentul a fost cercetat penal, 
cercetarea finalizându-se, aşa după cum rezultă din Rezoluţia nr. 261/P/27.07.2011, a Parchetului 
de pe lângă Tribunalul [...], cu scoaterea de sub urmărire penală pentru săvârşirea 
infracţiunilor prevăzute de art. 87 alin. 1 şi art. 89 alin.1 din OUG nr.195/2002, ambele cu 
aplicarea art. 33 lit.a Cod penal, dispunându-se totodată, neînceperea urmăririi penale, pentru 
infracţiunea prevăzută de art. 89 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 precum şi pentru două infracţiuni 
prevăzute de art. 184 alin. 1 şi alin. 3 Cod penal. 
 Cu toate acestea, reţine Curtea că este de necontestat că recurentul a accidentat în data de 
04.06.2011 două persoane, părăsind locul accidentului fără a se opri şi a le întreba dacă se simt bine 
– astfel cum rezultă din depoziţiile martorilor audiaţi în cauză şi Rezoluţia de scoatere de sub 
urmărire penală – ulterior, fiind identificat şi prezentându-se la organul de poliţie, după ce a 
consumat băuturi alcoolice, fapt recunoscut de chiar recurent. 
 În arate situaţie, apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a reţinut 
aplicabilitatea în speţă a dispoziţiilor art. 57 lit.a din Legea nr. 360/2002, odată ce sancţionarea 
disciplinară a recurentului nu este exclusă, atunci când, acesta nu a fost sancţionat penal, pentru 
faptele sale, urmare împrejurării că „victimele au suferit vătămări minime”, prin hotărârea sa, 
instanţa civilă, neanalizând vinovăţia acestuia din punct de vedere al legii penale, ci al 
săvârşirii faptei reţinute la momentul aplicării sancţiunii disciplinare, respectiv dacă, prin 
săvârşirea acesteia „a adus atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului, sau prestigiului 
instituţiei”. 
 Raportat la considerentele sus expuse, apreciază instanţa de control că, în mod legal şi 
temeinic, instanţa de fond a exclus susţinerea recurentului privind cercetarea disciplinară „pretins 
părtinitoare a Comisiei de Disciplină”, apreciind totodată că nu are relevanţă faptul „dezbaterilor pe 
plan local şi pe plan central”, cine este cel ce a făcut publice faptele şi motivele sale, întrucât textul 
legii nu face o astfel de distincţie, încălcarea drepturilor reclamantului de către mass-media, 
putându-se analiza într-un proces cu acest obiect.  
 Pentru toate considerentele sus-expuse, Curtea apreciază în sensul respingerii acestui 
motiv de recurs, ca nefondat. 
 În referire la motivul de recurs privind „Instanţa de fond, deşi a reţinut că nu s-a dovedit 
faptul că reclamantul a consumat băuturi alcoolice, a conchis în mod eronat că „instanţa civilă 
poate prezuma că alcoolul a fost consumat tocmai pentru a acoperi o eventuală stare de ebrietate 
dintr-un moment anterior”. 
 Reţine Curtea că toate susţinerile recurentului privind necercetarea împrejurărilor, de a 
nu se fi dovedit că „a consumat băuturi alcoolice, tocmai pentru a acoperi o eventuală stare de 
ebrietate”, precum şi aceea de a se fi „aflat în timpul liber, înainte cu 48 ore de intrarea la 
serviciu”, sunt nefondate, urmând a fi înlăturate, atât timp cât recurentul, agent principal de 
poliţie, nu a oprit pentru a afla starea victimelor şi chiar dacă nu s-a putut dovedi că accidentul a fost 
produs sub influenţa băuturilor alcoolice, din punct de vedere penal, s-a dovedit că recurentul a 
consumat băuturi alcoolice, după ce a produs accidentul, care a avut „urmări minime”, neavând 
relevanţă faptul de a se fi aflat în timpul liber, el ştiind şi acceptând posibilitatea de a fi surprins 
de organele abilitate, sub influenţa băuturilor alcoolice, aspect nepermis de lege, oricărui 
participant la trafic.   
 În atare situaţie, reţine Curtea că producerea accidentului, chiar şi cu consecinţe minime, 
faptul de a nu fi oprit pentru acordarea primului ajutor victimelor, consumul de băuturi alcoolice 
după producerea accidentului, atunci când autor este un poliţist, care se presupune că este primul 
sprijin în astfel de situaţii, reprezintă într-adevăr, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut şi instanţa 
de fond, fapte de natură să aducă atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului şi 
prestigiului instituţiei, fapta constituind abatere disciplinară, neavând relevanţă numărul de 
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persoane care a luat cunoştinţă de comportamentul contrar statutului poliţistului, ci de atitudinea 
acestuia manifestată pe parcursul desfăşurării evenimentului. 
 Toate aspectele sus relevate determină Curtea a reţine că, în mod legal şi temeinic instanţa de 
fond, ca instanţă civilă, a considerat a putea prezuma că „alcoolul a fost consumat tocmai pentru a 
acoperi o eventuală stare de ebrietate dintr-un moment anterior”, cu atât mai mult cu cât acesta 
cunoştea că a produs un accident, a părăsit locul comiterii sale şi ştia că, fapta de a consuma băuturi 
alcoolice după comiterea accidentului, constituie infracţiune. 
 De altfel, recurentul nu se poate prevala de stabilirea „gradului său de vinovăţie” în raport cu 
fapta contravenţională reţinută în sarcina sa, atât timp cât, în virtutea profesiei este obligat, chiar şi 
în afara orelor de program, să aibă un comportament demn, să manifeste consideraţie pentru semenii 
săi, să fie demn de încrederea pe care populaţia o are în organele de poliţie, el netrebuind a 
compromite prin faptele sale, prestigiul funcţiei şi al instituţiei din care face parte.  
 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 respinge recursul, ca 
nefondat, sub toate aspectele.  
 

43. Anularea actului administrativ prin care s-a dispus încetarea raporturilor de 
serviciu. Suspendarea dispoziţiei până la soluţionarea cauzei. Invocarea lipsei acordării 
preavizului. 
 

Art.69 alin.(1) lit.j din Legea nr.360/2002 
 Cauza CEDO Ruiz Torija vs. Spania (09.12.1994) 

 
Faţă de obiectul litigiului, contestarea măsurii de încetare a raporturilor de serviciu, rezultă fără 

putinţă de tăgadă că funcţia ocupată de reclamantă a fost în mod real şi efectiv desfiinţată, ca de altfel 
întregul compartiment în care aceasta îşi desfăşura activitatea, măsura fiind justificată de dispoziţiile art.69 
alin.(1) lit.j din Legea nr.360/2002, actele dosarului relevând că a avut loc o reorganizare prin efectul legii, 
la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în sensul reducerii numărului de funcţii. 

Critica referitoare la nelegalitatea actelor care au stat la baza emiterii actului administrativ 
individual pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind publicarea acestor acte în Monitorul Oficial este 
neîntemeiată. 

Trebuie subliniat faptul că, potrivit doctrinei de specialitate şi practicii judiciare constante, anularea 
actului administrativ poate fi dispusă pentru motive de nelegalitate, astfel că neîndeplinirea obligaţiei de 
publicare nu atrage sancţiunea anulării actului, ci, eventual, pe aceea a inexistenţei, cu consecinţa 
inopozabilităţii acestuia. 

Însă, analizând natura juridică a ordinului contestat prin prisma întinderii efectelor sale juridice se 
constată că este un act administrativ cu caracter individual întrucât conţine reguli de conduită pentru un 
grup determinat de persoane. Pentru a fi catalogat drept act administrativ cu caracter normativ, astfel cum a 
susţinut reclamanta, acesta trebuia să cuprindă reglementări de principiu, aplicabile la un număr 
nedeterminat de persoane (efecte erga omnes). 

Invocarea lipsei acordării preavizului nu constituie motiv de nulitate a dispoziţiei de încetare a 
raporturilor de serviciu ale reclamantei, nu afectează valabilitatea acesteia, ci dă dreptul la despăgubiri 
pentru prejudiciul afirmat de funcţionarul public  aflat într-o atare situaţie. 

 
Decizia civilă nr. 1673/CA /25.09.2013 

                           Dosar nr. 272/36/2013 
 

Prin cererea înregistrată la data de 28.06.2012 pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub 
nr.863/36/2012, reclamanta [...] prin Sindicatul Democratic al Bugetarilor din România - a chemat 
în judecată pe pârâtul IGPFR, solicitând anularea Dispoziţiei IGPF nr.266041 din 07.10.2011, prin 
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care pârâtul a dispus încetarea raporturilor de serviciu cu unitatea, precum şi suspendarea acestei 
dispoziţii până la soluţionarea cauzei.  

Reclamanta a depus la dosar la data de 22.08.2012 - cerere completatoare a acţiunii prin care 
invocă excepţia de nelegalitate a Ordinului MAI nr.600/2005 şi a Ordinului MAI nr.I/652/2011, iar 
la data de 05.09.2012 - cerere prin care a invocat excepţia de nelegalitate a Dispoziţiei IGPF 
nr.266041/17.10.2011. 

Prin Sentinţa civilă nr.17/CA/23.01.2013, Curtea de Apel Constanţa a excepţia de 
nelegalitate şi acţiunea, ca nefondate. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut că prin Ordinul M.A.I. nr. 
I/652/30.06.2011 a fost aprobată organigrama şi numărul de posturi repartizate structurilor Poliţiei 
de Frontieră, în aplicarea acestui ordin fiind dată Dispoziţia IGPFR nr. 027632/01.07.2011. 

Reclamanta a fost încadrată în perioada 15.04.2010-06.07.2011 ca agent III la 
Compartimentul Secretariat şi Documente Clasificate din cadrul Punctului Poliţiei de Frontieră 
Aeroport [...], subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. 

Astfel cum rezultă din organigrama Punctului Poliţiei de Frontieră Aeroport „[...]”, anexa 
nr.52 la OMAI nr.I/652/30.01.2011, compartimentul Secretariat şi documente clasificate a fost 
desfiinţat, măsura fiind justificată prin aceea că pentru PPF – urile aeroportuare numărul de posturi a 
fost repartizat funcţie de valorile de trafic înregistrate în anul 2010/prognozate la nivelul fiecărui 
aeroport, precum şi de posibilitatea operării curselor extra Schengen la momentul aderării României 
la acest spaţiu. 

În acest context, prin Dispoziţia nr.265611/6.07.2011 emisă de Inspectorul General al 
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră s-a dispus punerea la dispoziţie în perioada 6.07.2011 
– 6.10.2011 a reclamantei, agent principal din cadrul Compartimentului Secretariat şi documente 
clasificate al [...] [...], ca urmare a radierii postului.  

Ulterior, prin Dispoziţia nr.266041 din 07.10.2011 emisă de Inspectorul General al 
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră s-a dispus, în conformitate cu prevederile art.69 
alin.1 lit.j şi ale art.73 alin.2 din Legea nr.360/2002, precum şi cu Legea-cadru nr.284/2010 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, OG nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri 
privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din MAI pentru anul 2011, Ordinele 
ministrului nr.600/2005, nr.I/652/30.06.2011 şi dispoziţia IGPF nr.027632 din 1.07.2011, încetarea 
raporturilor de serviciu ale reclamantei – agent principal de poliţie în Poliţia de Frontieră –[...], ca 
urmare a reducerii unor posturi de natura celui ocupat şi imposibilităţii încadrării într-o funcţie 
similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi. 

Instanţa de fond a constatat că motivele de nelegalitate ale dispoziţiei de încetare a raportului 
de serviciu, invocate de reclamantă, atât sub aspectul condiţiilor de formă şi de fond, cât şi sub 
aspectul lipsei de competenţă a emitentului actului, sunt neîntemeiate. 

Referitor la menţiunile pe care trebuie să le cuprindă actul de eliberare din funcţie, s-a reţinut 
că dispoziţiile legislaţiei muncii se aplică, potrivit art.117 din Legea nr.188/1999, dacă sunt 
compatibile cu specificul funcţiei publice, iar în cazul de faţă şi cu statutul special al poliţistului.  

Dat fiind faptul că reorganizarea instituţiei pârâte a avut loc în condiţii speciale, conţinutul 
deciziei de eliberare a reclamantei din funcţie trebuie să se raporteze la aceste condiţii, neputând fi 
cenzurat exclusiv prin prisma cerinţelor enunţate de reclamantă, respectiv a disp. art.69 şi 76 din 
codul muncii. 

În ceea ce priveşte existenţa unei restructurări reale şi serioase prin suprimarea postului 
deţinut de reclamantă, desfiinţarea compartimentului în care funcţiona reclamanta rezultă în mod 
clar din organigrama Punctului Poliţiei de Frontieră Aeroport „[...]” [...], anexa nr.52 la OMAI 
nr.I/652/30.01.2011.  

Excepţia de nelegalitate a Ordinului MAI nr.1/652/30.06.2011 motivată de lipsa publicării 
actului în Monitorul Oficial a fost respinsă în considerarea dispoziţiilor art. 11 alin.(2) pct. b) din 
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Legea nr.24/2000 şi a faptului că actul administrativ menţionat nu este un act cu caracter normativ, 
deoarece nu se constituie în norme cu caracter general, aplicabile unui număr nelimitat de situaţii şi 
cu un anumit grad de repetabilitate. Prin acest ordin se aprobă structura organizatorică a MAI şi a 
structurilor subordonate, precum şi statul de funcţii, situaţie în care nu există obligaţia publicării lui 
în Monitorul Oficial, conform art.11 din Legea 24/2000, modificată şi completată. 

Împrejurarea că, ulterior, prin Ordinul MAI nr.I/S/602 emis la data de 04.11.2011 s-a dispus 
retragerea funcţiilor vacante aflate în finanţare în statele de organizare ale structurilor MAI în 
vederea constituirii rezervei ministerului pentru absolvenţii promoţiilor anului 2011 nu este de 
natură a infirma restructurarea realizată în cadrul [...] [...], nefiind dovedit că printre posturile astfel 
retrase a existat un post vacant de natura celui desfiinţat, post ce ar fi putut fi ocupat în aceste 
condiţii de către reclamantă.  

În egală măsură, organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi la Compartimentul 
Nave Operative al Grupului de Nave [...] (la 23.03.2012) şi la Biroul Juridic din cadrul 
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră [...] (la 2.05.2012) nu constituie o dovadă că aceste 
posturi erau vacante la momentul eliberării reclamantei din funcţie sau că au fost înfiinţate ulterior şi 
nici că erau de natura postului ocupat de reclamantă şi redus ca urmare a reorganizării. Totodată, 
scoaterea unui număr de 78 de funcţii de agenţi de poliţie la nivelul ITPF [...], conform Anunţului 
nr. 1551753 din 1.02.2012 MAI, s-a făcut urmare a reorganizării poliţiei de frontieră prin 
desfiinţarea inspectoratelor judeţene ale poliţiei de frontieră şi aprobării statului de organizare nr. 
027762/15.12.2011 al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră [...], selecţia fiind aplicată 
poliţiştilor afectaţi de această reorganizare şi puşi la dispoziţia ITPF [...] începând cu data de 
15.12.2011. 

Cu privire la aplicarea criteriilor de selecţie şi la posibilitatea reclamantei de a participa la 
examenele de departajare desfăşurate, s-a reţinut că aplicarea criteriilor de disponibilizare prevăzute 
de art.100 alin.2 din Legea nr.188/1999, inclusiv a examinării profesionale conform alin.3, se face în 
cazul în care are loc o reorganizare a autorităţii sau instituţiei publice, iar funcţionarii publici sunt 
numiţi în noile funcţii publice sau, după caz, în noile compartimente,  situaţie în care reclamanta nu 
s-a aflat, dată fiind desfiinţarea în întregime a compartimentului în care funcţiona. 

Prin Ordinul MAI nr.129/2011 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a 
aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul MAI, se prevede la art.1 pct.2.1 că 
„examenele se organizează la nivelul fiecărei/fiecărui structuri/compartiment din cadrul unităţilor 
sau, după caz, subunităţilor afectate de măsurile de reorganizare instituţională”, dispoziţii preluate şi 
în Dispoziţia IGPF nr.265703/04.07.2011. 

Tribunalul a reţinut că în ceea ce o priveşte pe reclamantă, se aplica art.9 din această 
dispoziţie, potrivit cu care, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul structurilor care nu făceau 
obiectul reorganizării sau a posturilor nou înfiinţate urma să se organizeze examen de departajare 
pentru selecţia poliţiştilor care fuseseră încadraţi anterior în structuri/compartimente desfiinţate în 
întregime şi îndeplineau cerinţele posturilor vacante. 

Prin urmare, având în vedere că întregul compartiment în care funcţiona reclamanta a fost 
desfiinţat, aceasta nu a avut posibilitatea legală de a participa la concursurile/selecţiile organizate la 
nivelul celorlalte unităţi sau compartimente. În situaţia dată, pe perioada punerii la dispoziţie, 
reclamanta putea ocupa eventual o altă funcţie vacantă sau nou înfiinţată, pentru care îndeplinea 
condiţiile impuse prin fişa postului. 

S-a mai reţinut că  dispoziţiile art.130 alin.1-3 din Ordinul MAI nr.300/2004, referitoare la 
modul în care se determină posturile ce se restrâng ca urmare a reorganizării şi se stabilesc 
persoanele cărora urmează a le înceta raporturile de serviciu, precum şi la consultarea Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici în perspectiva reorganizării, nu sunt aplicabile poliţiştilor, ci se 
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referă la încetarea raporturilor de serviciu/muncă ale funcţionarilor publici şi personalului 
contractual din cadrul MAI, neputând fi avute în vedere în prezenta cauză. 

De asemenea, disp. art.120 din acelaşi ordin nu se referă la încetarea raporturilor de serviciu, 
ci la punerea la dispoziţie a poliţiştilor, această măsură fiind permisă doar atunci când în urma 
reorganizării unităţii nu există posibilitatea numirii într-o funcţie similară. 

Instanţa de fond a apreciat că lipsa preavizului nu constituie o cauză de nelegalitate a 
dispoziţiei de eliberare din funcţie, dat fiind faptul că neacordarea preavizului nu afectează 
valabilitatea concedierii ci dă dreptul, eventual, la despăgubiri pentru prejudiciul încercat de 
funcţionarul public  într-o atare situaţie.  

Mai mult, faţă de conţinutul art.99 din Legea nr.188/1999 se desprinde ideea că acordarea 
termenului de aviz are drept scop luarea unor măsuri de identificare a altor funcţii vacante şi de 
reîncadrare a funcţionarului public într-o astfel de funcţie, dacă este posibil, scop ce a fost atins în 
cauză prin punerea reclamantei la dispoziţie pe o perioadă de 3 luni. 

S-a apreciat de către instanţă că nici încălcarea disp. art.71 alin.1 din Legea nr.360/2012 
referitoare la asigurarea reconversiei profesionale nu constituie un motiv de nelegalitate a 
concedierii, fiind un drept al reclamantei ce ţine de situaţia ei ulterioară eliberării din funcţie şi de 
posibilitatea angajării în alte domenii de activitate. 

Totodată, dispoziţia prin care se prevede că procesul de reorganizare instituţională nu poate 
afecta personalul care are câini în dotare sau care se află în concedii medicale, puşi la dispoziţie, nu 
poate fi calificată drept discriminatorie, neavând efect asupra dispoziţiei de concediere a 
reclamantei, întrucât criteriile menţionate, deşi dezavantajează anumite persoane, sunt justificate 
obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare. 

Referitor la competenţa şefului Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră de a dispune 
încetarea raporturilor de serviciu, s-a reţinut că art.69 alin.1 din Legea nr.360/2002 prevede că  
încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului se dispune în mod corespunzător de către persoanele 
care, potrivit art.15, au competenţa de acordare a gradelor profesionale, iar art.15 stabileşte că 
acordarea gradelor profesionale se face prin avansare de către inspectorul general al Poliţiei Române 
şi şefii celorlalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor 
stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pentru agenţii de poliţie. 

În acest sens, art.15 din OMAI nr.600/2005 stabileşte că „inspectorul general al Poliţiei de 
Frontieră Române aprobă încetarea raporturilor de serviciu şi echivalarea gradelor profesionale 
cu grade militare în rezervă pentru agenţii de poliţie din structura centrală a Inspectoratului 
General al Poliţiei de Frontieră”. 

Referitor la nepublicarea în Monitorul Oficial a Ordinului nr.600/2005 care a stat la baza 
emiterii actului contestat, instanţa de fond a apreciat că trebuie avute în vedere dispoziţiile Legii 
nr.24/2000 - în formularea sa iniţială, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial nr.777/25 august 
2004 - şi care era incidentă la data emiterii ordinului, care prin art.10 alin.1 instituie o normă cu 
caracter de principiu general obligatoriu cu privire la obligativitatea publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, actelor normative ale autorităţilor 
administrative autonome, precum şi ordinelor, instrucţiunilor şi altor acte normative emise de 
organele administraţiei publice centrale de specialitate.  

În aplicarea şi respectarea acestei legi, HG nr.555/2001, pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
acte normative spre adoptare şi, ulterior, HG nr.50/2005, pentru aprobarea acelu[...] Regulament şi 
care abrogă HG nr.555/2001 preiau în conţinutul lor acelaşi principiu enunţat de Legea nr.24/2000, 
respectiv cel al obligativităţii publicării în Monitorul Oficial al acestor categorii de acte 
administrative, însă, în art.27 alin.3 din HG nr.555/2001, ulterior, preluat în art.28 alin.3 din HG 
nr.50/2005, cele două HG au înţeles să excepteze de la acest regim de publicare - dacă legea nu 
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dispune altfel – „ordinele, instrucţiunile şi alte acte cu caracter normativ care au ca obiect 
reglementări din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională".  

Împrejurarea că erau acceptate anumite excepţii de la regimul de publicare în Monitorul 
Oficial rezultă în mod clar din modificările ulterioare aduse Legii nr.24/2000, respectiv prin 
includerea alin.11 la art.10 din Lege prin Legea nr.194/2007. O astfel de reglementare este, într-
adevăr, restrictivă, însă nu se poate aplica unui act administrativ cu caracter normativ care este 
anterior intrării ei în vigoare. 

Ordinul nr.600/2005 face parte din această categorie, exceptată prin HG nr.555/2001 şi 
respectiv HG nr.50/2005 de la regimul de publicare în Monitorul Oficial al României, astfel încât, şi 
actele ulterioare cu caracter individual emise în baza lui sunt valabile. 

De asemenea, abrogarea OUG nr.63/2003 privind organizarea şi funcţionarea MAI nu poate 
fi apreciată ca o cauză de abrogare implicită a OMAI nr.600/2005 în condiţiile în care trimiterea la 
art.7 şi 9 din acest act normativ se referă la abilitatea ministrului de a emite ordine, inclusiv sub 
aspectul competenţelor de gestiune a resurselor umane, abilitate menţinută şi confirmată de actele 
normative ulterioare.   

În acest sens trebuie interpretate şi dispoziţiile art.I pct.2 din Legea nr.133/2011 pentru 
modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului care modifică art.22 alin.7 stabilind după 
cum urmează: „Competenţele emiterii actelor administrative privind naşterea, modificarea, 
suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului 
administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.”  

Prin urmare, modificarea menţionată nu face decât să confirme şi să expliciteze competenţa 
ministrului de reglementare în domeniul gestiunii  resurselor umane, iar faptul că în aplicarea 
acestor dispoziţii nu a fost emis un ordin nou, care să înlocuiască OMAI nr.600/2005, nu poate fi 
interpretat în sensul existenţei unui vid legislativ în această materie. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs reclamanta [...], în temeiul 
art.304 pct.8, 9 şi art.3041 Cod de procedură civilă, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică 
pentru următoarele motive: 

I. Instanţa de fond a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura si 
înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al cauzei. 

Recurenta reclamantă susţine că la nivelul unităţii existau funcţii vacante şi că postul său a 
fost suprimat din organigrama unităţii în mod abuziv deoarece potrivit art.100 alin.5 din Legea 
nr.188/1999 R, în cazul reorganizării activităţii prin reducerea posturilor, autoritatea respectivă nu 
poate înfiinţa posturi similare celor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării, 
aspect dovedit de faptul că la data de 01.02.2012 MAI a emis Anunţul nr.1551753 privind scoaterea 
la concurs a unui nr. de 78 de posturi de agenţi de poliţie în cadrul Inspectoratului Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră [...], la data de 23.03.2012 Ministerul Administraţiei si Internelor a emis 
Anunţul nr.2722533 privind scoaterea la concurs a unui post de agent de poliţie la Garda de Coastă 
Constanţa iar la data de 02.05.2012 Ministerul Administraţiei si Internelor a emis Anunţul 
nr.1558776 prin care a dispus scoaterea la concurs a unui post de agent de poliţie la Garda de Coastă 
Constanţa, deci ulterior încetării raporturilor sale de serviciu. 

Argumentaţia pârâtului menţionată în conţinutul actului administrativ contestat privind 
obligativitatea încadrării în limita alocata cheltuielilor de personal este nefondată deoarece anterior 
luării măsurilor de încetare a raporturilor de serviciu s-a dispus: trimiterea subsemnaţilor în zile fără 
plată - 5 zile în Noiembrie 2009 şi 4 zile în luna Decembrie 2009; diminuarea drepturilor salariale cu 
25% pentru perioada iulie - decembrie 2010, tocmai pentru a preveni eventualele concedieri. Or, s-a  
ajuns la aceeaşi finalitate - încetarea raporturilor de serviciu, după ce în prealabil, a fost lipsită şi de 
drepturile salariale cuvenite în perioada menţionată. 
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Mai susţine recurenta reclamantă că măsura radierii funcţiei sale nu este reală, efectivă şi 
obiectivă, iar concedierea a fost dispusă abuziv, fapt demonstrat şi OUG nr.54/2011 care a constituit 
temeiul de drept invocat în dispoziţia prin care a dispus încetarea raporturilor de serviciu cu unitatea. 

OUG nr.54/2011 a fost adoptat pentru ca ordonatorul principal de credite - M.A.I. - să nu 
intre în culpă contractuală prin nerespectarea obligaţiilor asumate în angajamentele încheiate cu 
studenţii şi elevii din instituţiile de formare profesională iniţială, în sensul neîncadrării promoţiilor 
de absolvenţi, aşa cum rezultă din preambulul OUG 54/2011; încadrarea absolvenţilor promoţiei 
anului 2011 din cadrul M.A.I. şi M.Ap.N. pentru nevoile MAI, s-a realizat începând cu data de 
01.01.2012, fără a depăşi nr. maxim aprobat pentru MAI, aşa cum rezultă din prevederile art.3, alin. 
1 din OUG nr.54/2011; Academia de Poliţie AI Cuza, IGPR, IGPF, IGJR, IGSU au dispus măsuri 
necesare astfel încât organizarea şi desfăşurarea activităţii de absolvire a instituţiilor de formare 
profesională din cadrul MAI, acordarea gradelor profesionale şi repartizarea absolvenţilor pe unităţi 
să se desfăşoare în perioada 12-30 dec.2011, aşa cum reiese din art.3, alin.2 din OUG nr.54/2011; 
IGPF, IGJR, IGSU, IGA al MAI, DGIPI şi D.G.L. au dispus măsuri necesare pentru ca activităţile 
specifice de acordare a gradelor profesionale/militare şi repartizarea absolvenţilor la unităţi să se 
realizeze în perioada 28-30 dec.2011, aşa cum reiese din art.3, alin.3 al OUGnr.54/2011; numirea în 
funcţie a absolvenţilor repartizaţi în unităţile din structura MAI s-a realizat cu data de 01.01.2012 iar 
prezentarea acestora la unităţile respective s-a făcut în data de 03.01.2012, art.3, alin.5 din OUG 
nr.54/2011. 

La data de 04.11.2011 Ministrul Administraţiei şi Internelor a emis Ordinul nr.I/S/602 prin 
care a dispus retragerea tuturor funcţiilor vacante aflate în finanţare în vederea constituirii rezervei 
ministrului pentru absolvenţii promoţiilor anului 2011, deci există funcţii vacante în care puteam fi 
numită. 

Consideră recurenta că aceste aspecte dovedesc faptul că postul său a fost suprimat din 
organigrama unităţii abuziv, deoarece potrivit art.100, alin.5 din Legea nr.188/1999 R, în cazul 
reorganizării activităţii prin reducerea posturilor, autoritatea respectivă nu poate înfiinţa posturi 
similare celor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării. 

Pârâtul nu a aplicat nici un criteriu de selecţie sau de departajare, conform art.130, aIin.1-3 
din Ordinul MAI nr.300/2004, şi nu a acordat preaviz, deşi, în cazul eliberării din funcţia publică, 
autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde funcţionarilor publici un preaviz de 30 de 
zile calendaristice, timp în care durata programului de lucru se reduce până la 4 ore zilnic, fără 
afectarea drepturilor salariale cuvenite (art.99, alin.3 şi 4 din Legea nr. 188/1999 R). 

Consideră recurenta reclamantă că punerea sa la dispoziţia unităţii în perioada 06.07.2011 - 
06.10.2011 nu echivalează cu un preaviz deoarece nu i s-a redus programul de lucru cu 4 ore zilnic 
fără afectarea drepturilor salariale, a desfăşurat aceleaşi activităţi specifice la locul de muncă şi a 
fost încadrată în aceleaşi condiţii de muncă. 

Condiţiile de organizare si modul de desfăşurare a concursului/examenului se stabilesc prin 
regulament aprobat prin hotărâre de guvern, însă procedura de examinare a poliţiştilor a fost 
aprobată prin ordin. Chiar şi aşa nu s-au respectat dispoziţiile OMAI nr.129/2011, care are obiect de 
reglementare numirea în funcţie a personalului care a ocupat posturi de natura celor desfiinţate. 

II. Hotărârea instanţei de fond a fost dată cu aplicarea greşită a legii  
La data emiterii dispoziţiei I.G.P.F. de încetare a raporturilor de serviciu - 07.10.2011 nu era 

emis nici un ordin care să ofere competenţa legală şefului I.G.P.F. să dispună încetarea raporturilor 
de serviciu cu unitatea, astfel cum prevede art.22 alin.7 din Legea nr.360/2002 modificată şi 
completată prin Legea nr.133/2011. 

În lipsa unei dovezi de existenţă a unui ordin în sensul arătat, este creată o îndoială serioasă 
asupra prezumţiei de legalitate. Această îndoială este susţinută şi de suspiciunea inopozabilităţii 
Ordinului M.A.I. nr.600/2005, care nu a fost publicat în M.Of. al României - Partea I, conform 
art.10 si 73 din Legea nr.24/2000 şi de lipsa oricărei alte dovezi de informare. 
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Temeiul juridic ce a stat la baza emiterii Ordinul MAI nr. 600/2005 – art.9. alin.4 din O.UG. 
nr.63/2003 – a fost abrogat prin art. 25 din O.U.G nr.30/2007. 

Neîndeplinirea cerinţelor de ordin formal impuse de Legea nr.24/2000, cu privire la 
publicarea Ordinului nr.600/2005 ce a stat la baza emiterii actului administrativ, creează o îndoială 
serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ. 

Astfel, nu există nici o justificare legală pentru nepublicarea ordinului ce a stat la baza 
emiterii actului administrativ respectiv, în M.Of. al României - Partea I, atâta timp cât art.108, alin.4 
din Constituţia României şi art. 10 din Legea nr.24/2000 R nu prevăd vreo excepţie în cazul 
ordinelor ce vizează angajaţi din cadrul unui minister. 

Intimatul pârât, legal citat nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a 
formula apărări în cauză.  

Examinând recursul în limitele investirii instanţei, prin prisma criticilor aduse hotărârii 
de către recurentă şi care au fost încadrate în motivele prevăzute  de art.304 pct.8 şi 9 din Codul 
de procedură civilă, Curtea constată că este nefondat, nefiind identificate motive de nelegalitate 
sau netemeinicie a hotărârii atacate. 

Motivul de recurs prevăzut la art.304 pct.8 din Codul de procedură civilă este incident numai 
atunci când instanţa, interpretând greşit actul dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit 
şi vădit neîndoielnic al acestuia. Recurenta nu a arătat în ce constă în speţă incidenţa acestui motiv 
de recurs. Astfel, raportat la obiectul litigiului  Curtea constată că nu s-a pus problema stabilirii 
naturii juridice sau a conţinutului vreunui act juridic, în sensul acestui text de lege, instanţa 
examinând, în limitele învestirii, îndeplinirea condiţiilor stabilite de lege pentru încetarea 
raporturilor de serviciu cu unitatea şi prin urmare, motivul invocat nu este incident în speţă. 

Curtea reţine că dispoziţiile art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă vizează aplicarea 
unui text de lege străin situaţiei de fapt prin restrângerea sau extinderea nejustificată a aplicării 
normelor unei situaţii de fapt determinată, interpretarea şi aplicarea greşită a textului de lege la o 
anumită situaţie de fapt sau încălcarea unor principii generale de drept. 

În susţinerea acestui motiv de recurs, respectiv că hotărârea a fost dată cu aplicarea greşită a 
legii, recurentul a invocat mai multe argumente, Curtea urmând să procedeze la gruparea acestora, 
pentru a răspunde printr-un considerent comun, în acest sens fiind şi opinia C.E.D.O. în interpretarea 
art.6 alin.1 din Convenţie (cazul Ruiz Torija vs. Spania – 09.12.1994) .   

Din întregul material probator explicitat pe larg de instanţa de fond, Curtea constată că postul 
ocupat de reclamantă a fost suprimat din organigrama unităţii, urmare desfiinţării întregului 
compartiment în care aceasta funcţiona. 

Astfel, Dispoziţia I.G.P.F. nr.266041/07.10.2011 a fost emisă în conformitate cu prevederile 
art.69 alin.1 lit.j din Legea nr.360/2002, Legii nr.284/2010, Legii nr.285/2010, cu Ordinul M.A.I. 
nr.I/652/30.06.2011 privind reorganizarea structurilor subordonate nemijlocit IGPF, Ordinul 
M.A.I.nr.129/23.06.2011 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului pentru departajarea în vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a aplicării 
măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul MAI, Ordinul M.A.I. nr.600/2005 şi Dispoziţia 
I.G.P.F. nr.027632/01.07.2011. 

Reclamanta a fost încadrată în perioada 15.04.2010-06.07.2011 ca agent III la 
Compartimentul Secretariat şi Documente Clasificate din cadrul Punctului Poliţiei de Frontieră 
Aeroport [...], subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.  

Urmare aplicării măsurilor de reorganizare instituite de legiuitor Compartimentul Secretariat 
şi Documente Clasificate a fost desfiinţat, iar reclamanta a fost pusă la dispoziţia conducerii 
Punctului Poliţiei de Frontieră Aeroport [...] începând cu data de 06.07.2011, conform art.22 alin.8 
din Legea nr.360/2002, fără a avea posibilitatea să participe la examenele de departajare desfăşurate 
în condiţiile Ordinului ministrului nr.129/2011 deoarece examenele se organizează la nivelul 
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fiecărei structuri (compartiment) din cadrul unităţilor sau subunităţilor afectate de măsurile de 
reorganizare.  

Prin anexa nr.1 la Ordinul ministrului nr.129/2011 s-a instituit procedura de reglementare a 
modului de organizare şi desfăşurare a examenului de departajare în vederea numirii în funcţie a 
personalului care a ocupat posturi de natura celor desfiinţate în cadrul acele[...] structuri 
(compartiment) anterior reorganizării. 

Curtea constată că reclamanta, prin cererea de chemare în judecată şi ulterior prin 
argumentele aduse la motivele de recurs invocate, încearcă să-şi argumenteze demersul său prin 
invocarea unor dispoziţii care nu sunt incidente speţei de faţă, respectiv prin trimiteri la normele de 
dreptul muncii sau cele referitoare la funcţionarii publici. 

Faţă de obiectul litigiului, contestarea măsurii de încetare a raporturilor de serviciu, ori din 
această perspectivă rezultă fără putinţă de tăgadă că funcţia ocupată de reclamantă a fost în mod real 
şi efectiv desfiinţată, ca de altfel întregul compartiment în care aceasta îşi desfăşura activitatea, 
măsura fiind justificată de dispoziţiile art.69 alin.(1) lit.j din Legea nr.360/2002, astfel că din această 
perspectivă criticile aduse de reclamantă sunt neîntemeiate, actele dosarului relevând că a avut loc o 
reorganizare prin efectul legii, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în sensul reducerii 
numărului de funcţii. 

In fapt, prin O.M.A.I. nr. I/652 din 30.06.2011 Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră 
Constanţa s-a reorganizat, noul stat de organizare al instituţiei intrând în vigoare prin dispoziţia 
Inspectorului General al Poliţiei de Frontieră Române nr. 027632 din 01.07.2011.  

S-a impus astfel emiterea unei reglementări interne care a stabilit procedura reorganizării şi 
selectării personalului, respectiv Ordinul MAI nr. 129/2011 privind aprobarea procedurii cadru 
pentru organizarea şi desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a 
personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul MAI 

Astfel, art. 1 din acest ordin stabileşte faptul că procedura este aplicabilă personalului care a 
ocupat posturi de natura celor desfiinţate în cadrul acele[...] structuri anterior reducerii de posturi, 
sintagma „posturi de natura celui desfiinţat” referindu-se la posturile care, deşi au denumiri diferite 
în schema unităţii, sunt asemănătoare prin atribuţii, adică posturi ce implică funcţii de acelaşi gen, 
fiind destinate să servească acelu[...] fel de nevoi ale instituţiei publice.  

Pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul structurilor care nu fac obiectul reorganizării 
sau a posturilor nou înfiinţate se va organiza examen de departajare pentru selecţia poliţiştilor care 
au fost încadraţi anterior în structuri/compartimente desfiinţate în întregime şi îndeplinesc cerinţele 
posturilor vacante. 

În mod corect a reţinut instanţa că organizarea ulterioară a unor concursuri în vederea 
ocupării  unor din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră [...] nu constituie o dovadă 
că aceste posturi erau vacante la momentul eliberării reclamantei din funcţie sau că au fost înfiinţate 
ulterior şi nici că erau de natura postului ocupat de reclamantă şi redus ca urmare a reorganizării. 

Curtea reţine că, începând cu data de 15.12.2011, Inspectoratele Judeţene ale Poliţiei de 
Frontieră Constanţa şi [...] au fost desfiinţate, fiind înfiinţată totodată Garda de Coastă, instituţie cu 
personalitate juridică, ca structură nou înfiinţată care are o alta organigrama si un alt stat de funcţii, 
astfel încât funcţia deţinuta anterior de reclamantă nu mai există.  

Critica referitoare la nelegalitatea actelor care au stat la baza emiterii actului administrativ 
individual pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind publicarea acestor acte în Monitorul 
Oficial este neîntemeiată. 

Sub un prim aspect, trebuie subliniat faptul că potrivit doctrinei de specialitate şi practicii 
judiciare constante, anularea actului administrativ poate fi dispusă pentru motive de nelegalitate, 
astfel că neîndeplinirea obligaţiei de publicare nu atrage sancţiunea anulării actului, ci, eventual, pe 
aceea a inexistenţei, cu consecinţa inopozabilităţii acestuia. 
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Însă, analizând natura juridică a ordinului contestat prin prisma întinderii efectelor sale 
juridice se constată că este un act administrativ cu caracter individual întrucât conţine reguli de 
conduită pentru un grup determinat de persoane. Pentru a fi catalogat drept act administrativ cu 
caracter normativ, astfel cu a susţinut reclamanta, acesta trebuia să cuprindă reglementări de 
principiu, aplicabile la un număr nedeterminat de persoane (efecte erga omnes ). 

Prin urmare, cerinţa publicării Ordinului nr.600/2005 în Monitorul Oficial nu reprezintă o 
condiţie necesară pentru existenţa actului, fiind suficientă aducerea la cunoştinţa celor interesaţi (un 
grup restrâns de persoane, respectiv funcţionarii publici cu statut special supuşi procesului de 
reorganizare), prin publicarea lor pe site-ul instituţiei şi prin afişare la sediul central şi al structurilor 
subordonate. 

Reclamanta nu a invocat faptul că nu a luat la cunoştinţă de conţinutul ordinului respectiv, 
mai mult, din înscrisurile depuse la dosar rezultă că s-a conformat regulilor trasate de acesta şi, prin 
urmare, nu poate fi aplicată vreo sancţiune a inopozabilităţii ordinului, în considerarea caracterului 
de act administrativ individual, adus la cunoştinţa celor interesaţi prin metode alternative de 
publicitate. 

Invocarea lipsei acordării preavizului nu constituie motiv de nulitate a dispoziţiei de încetare a 
raporturilor de serviciu ale reclamantei, nu afectează valabilitatea acesteia, ci dă dreptul la 
despăgubiri pentru prejudiciul afirmat de funcţionarul public  aflat într-o atare situaţie. 

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. 

 

44. Revizuire. Obligarea pârâtei la plata accesoriilor taxei de poluare încasate cu 
încălcarea principiului aplicării prioritare a dreptului comunitar. 
 

Art. 120 alin. 1 şi 7 Cod procedură fiscală 
Art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 

Hotărârea CJUE din 18.04.2013 în cauza C - 565/11 
 

Potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, modificat prin Legea nr. 262/2007, constituie motiv de 
revizuire care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunţarea hotărârilor rămase 
definitive şi irevocabile prin încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar reglementat de art. 148 
alin.2 coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constituţia României, republicată. 

Noul motiv de revizuire a fost conceput ca un remediu intern în cazul hotărârilor definitive şi 
irevocabile pronunţate prin încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar. 

Ulterior pronunţării instanţei de recurs, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a pronunţat 
Hotărârea din 18.04.2013 în cauza C - 565/11 având ca obiect o cerere preliminară formulată de Tribunalul 
Sibiu în procedura Mariana Irimie împotriva Administraţiei Finanţelor Publice Sibiu şi Administraţiei 
Fondului pentru Mediu, motivat de faptul că, potrivit dreptului intern, dobânzile aferente sumelor care 
trebuie restituite de la bugetul de stat nu sunt acordate decât începând din ziua care urmează datei 
formulării cererii de restituire.” 

Curtea Europeană de Justiţie a declarat că „Dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul că se 
opune unui regim naţional, precum cel în discuţie în litigiul principal care limitează dobânzile acordate cu 
ocazia restituirii unei taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii la cele care curg începând din ziua 
care urmează datei formulării cererii de restituire a acestei taxe”. 

 
Decizia civilă nr. 1671/CA /25.09.2013 

                           Dosar nr. 501/36/2013 
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Prin cererea formulată la data de 07.06.2013 şi înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa 
sub nr.501/36/2013, revizuentul [...] a solicitat revizuirea Deciziei civile nr. 2225/CA/08.10.2012 
pronunţate de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 5813/118/2012 şi modificarea în parte a 
deciziei atacate, în sensul obligării pârâtei la plata accesoriilor taxei de poluare încasate cu 
încălcarea principiului aplicării prioritare a dreptului comunitar, accesorii stabilite potrivit 
dispoziţiilor art. 120 alin. 1 şi 7 Cod procedură fiscală în aplicarea dispoziţiilor hotărârii preliminare 
din cauza Mariana Irimie contra României (apreciind că dispoziţiile art. 124 alin. 1, 2 şi ale art. 70 
C.proc.fiscală ca nefiind aplicabile în speţă, fiind în vădită contradicţie cu dreptul comunitar), 
precum şi la plata cheltuielilor ocazionate de judecarea recursului, cu obligarea pârâtei la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În motivarea căii de atac extraordinare, revizuentul a arătat următoarele: 
Prin Hotărârea pronunţată în cauza C-565/11, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a 

stabilit că: ... atunci când un stat membru a încasat taxe cu încălcarea normelor dreptului Uniunii, 
justiţiabilii au dreptul la restituirea nu numai a taxei percepute fără temei, ci si a sumelor plătite 
acestui stat sau reţinute de acesta in legătura directa cu taxa respectivă. Aceasta cuprinde si 
pierderile reprezentate de indisponibilizarea sumelor ca urmare a exigibilităţii premature a taxei 
(21), precum şi faptul că dreptul Uniunii trebuie interpretat in sensul că se opune unui regim 
naţional, precum cel in discuţie in litigiul principal, care limitează dobânzile acordate cu ocazia 
restituirii unei taxe percepute cu incălcarea dreptului Uniunii la cele care curg începând din ziua 
care urmează datei formulării cererii de restituire a acestei taxe (27), 

Hotărârea preliminară a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene - a cărei sarcină 
principală este examinarea legalităţii măsurilor Comunităţii Europene şi a asigura interpretarea şi 
aplicarea unitară a dreptului comunitar - are caracter obligatoriu pentru instanţa naţională care face 
„trimiterea preliminară" şi are forţă generală persuasivă. 

Raportat la relaţia dintre legislaţia Uniunii Europene şi cea naţională sunt de precizat efectul 
direct al legislaţiei UE, supremaţia acestor norme, dar şi răspunderea statului care se face vinovat de 
încălcarea normelor edictate de instituţiile Uniunii Europene. 

Aşa-numitul concept de „efect direct" (deşi nu este prevăzut în mod explicit în Tratatele CE, 
a fost consacrat de Curtea de Justiţie în cauza "Van Gend en Loos" în cadrul căreia Curtea a decis că 
obligaţiile impuse statelor membre prin intermediul tratatelor pot fi invocate de persoane, sub formă 
de drepturi individuale, în faţa instanţelor naţionale) reprezintă capacitatea unei reglementări UE de 
a conferi persoanelor de drept privat drepturi a căror protecţie poate fi de acordată de către instanţele 
naţionale ale statelor membre. 

Referitor la supremaţia normelor edictate de instituţiile UE, Tratatul CE nu conţine nicio 
prevedere expresă privind rezolvarea situaţiei în cazul unui posibil conflict înde legislaţia UE şi 
legislaţia unui stat membru, însă art. 10 al Tratatului CE prevede obligaţia generală a statelor 
membre de a asigura îndeplinirea obligaţiilor generate de prezentul tratat pentru a facilita 
îndeplinirea sarcinilor Comunităţii şi de a se abţine de la orice măsură ce ar putea pune în pericol 
atingerea obiectivelor acestui tratat. Curtea de Justiţie în altă cauză importantă ("Internationale 
Handelsgesellschqfî"). Curtea a arătat că orice instanţă naţională a unui stat membru trebuie să 
aplice dispoziţia comunitară în toate elementele sale şi să protejeze drepturile conferite persoanelor 
de drept privat de către dispoziţia comunitară. în consecinţă, instanţa naţională nu va aplica 
dispoziţia naţională atunci când aceasta este în conflict cu dispoziţia comunitară. 

În privinţa răspunderii statului pentru încălcarea legislaţiei UE, Curtea Europeană de Justiţie 
a hotărât că, în conformitate cu Tratatul CE, este inerent ca statul membru care produce prejudicii 
ori daune persoanelor de drept privat prin încălcarea legislaţiei comunitare să fie răspunzător pentru 
prejudiciile provocate şi să-i despăgubească pe aceştia pentru daunele suferite. 
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Instanţele judecătoreşti de orice grad trebuie să aplice dreptul comunitar, având competenţe 
depline în acest sens, în acord cu dispoziţiile art. 148 din Constituţie. Reglementările mai sus 
amintite şi-au găsit aplicarea şi în materia contenciosului administrativ. 

Pe fond, solicită schimbarea deciziei în sensul admiterii recursului şi a obligării pârâţilor la 
restituirea accesoriilor datorate pentru taxa de primă înmatriculare, determinate aceste accesorii la 
nivelul dobânzii fiscale (art. 120, alin. ultim Cod procedură fiscală), începând cu data plăţii şi până 
la data de 16 iunie 2012, adică pentru perioada 10 iulie 2008 - 26.06.2012. 

Examinând Decizia civilă nr.2225/CA/08.10.2012 a Curţii de Apel Constanţa sub aspectul 
motivului prevăzut de art.21 din Legea nr.554/2004, Curtea constată că cererea de revizuire este 
fondată. 

I. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta - Secţia contencios administrativ 
si fiscal la data de 17.05.2012 sub nr. 5813/118/2012, astfel cum a fost precizată, reclamantul [...], in 
contradictoriu cu pârâta Administratia Finantelor Publice Năvodari, a solicitat obligarea pârâtei la 
restituirea taxei de poluare pentru autovehicule in cuantum de 2097 lei, achitată cu chitanţa seria … 
nr. …/10.07.2008 şi a accesoriilor reprezentând dobânda legală în materie fiscală potrivit art.124 
al.2 şi a art.120 al.7 din OG 92/2003 de la data încasării şi până la data restituirii, iar în subsidiar, 
dobânda legală potrivit disp. OG 9/2000 şi OUG 13/2011 pentru perioada cuprinsă între data 
efectuării plăţii şi cea a formulării cererii de restituire şi respectiv plata dobânzii legale în materie 
fiscală conform art.124 al.2 şi art.120 din OG 92/2003 pentru perioada ulterioară. 

 
II. Prin Sentinţa civilă nr.2439/03.06.2012, Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios 

administrativ şi fiscal a admis cererea astfel cum a fost precizată şi a obligat pârâta A.F.P. Năvodari 
să restituie reclamantului suma de 2.097 lei achitată cu chitanţa seria … nr. … din 10.07.2008, 
reprezentând taxa de poluare auto precum şi dobânda legală în materie fiscală calculată conform 
art. 124 din OG 92/2003. 

 
III. Soluţia a fost atacată cu recurs de către reclamantul [...] şi de pârâta Administraţia 

Finanţelor Publice Năvodari prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa. 
Reclamantul a criticat soluţia instanţei pe aspectul respingerii cererii de acordare a dobânzii 

legale aferentă sumei achitată cu titlu de taxă de poluare, de la data încasării şi până la restituirea 
integrală.   

Pârâta a susţinut prin motivele de recurs că în mod greşit s-a apreciat că plata taxei de 
reînmatriculare a autovehiculului de către reclamant încalcă normele europene, deoarece 
reclamantul nu se regăseşte în niciuna din situaţiile prevăzute de OG nr. 92/2003 şi OUG nr. 
50/2008 pentru a beneficia de restituirea sumei achitată cu titlul de taxă de poluare; potrivit OUG 
nr.50/2008, reclamantul putea solicita doar eventuala diferenţă între taxa de primă înmatriculare şi 
taxa de poluare. 

Prin Decizia civilă nr.2225/CA/08.10.2012, Curtea de Apel Constanţa a respins recursurile 
ca nefondate. 

Cu privire la recursul AFP Năvodari, instanţa a reţinut că în mod corect prima instanţă a 
reţinut şi a justificat prioritatea reglementărilor comunitare faţă de legislaţia internă, principiu 
consacrat de Constituţia României şi că, în aceste împrejurări, aplicarea taxei de poluare este 
nelegală în raport de legislaţia comunitară. 

La pronunţarea acestei soluţii a fost avută în vedere practica Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene, asupra interpretării acelu[...] art. 110 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 
instanţa europeană pronunţându-se cu privire la nelegalitatea taxei de poluare percepută potrivit 
legislaţiei din România în raport de legislaţia europeană. 

În ceea ce priveşte recursul reclamantului care viza acordarea dobânzilor legale, curtea a 
reţinut că reclamantul în cauză nu a solicitat în cererea înregistrată la A.F.P. şi acordarea dobânzii 
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fiscale, motiv pentru care a apreciat că acesta este neîntemeiat în raport cu art.124 Cod procedură 
fiscală, potrivit cu care acordarea dobânzilor pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget 
se face la cererea contribuabililor. 

 
IV. Cererea de revizuire este întemeiată şi va fi admisă pentru următoarele considerente: 
Potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, modificat prin Legea nr. 262/2007, constituie 

motiv de revizuire care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunţarea 
hotărârilor rămase definitive şi irevocabile prin încălcarea principiului priorităţii dreptului 
comunitar reglementat art. 148 alin.2 coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constituţia României, 
republicată. 

Noul motiv de revizuire a fost conceput ca un remediu intern în cazul hotărârilor definitive şi 
irevocabile pronunţate prin încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar. 

În ceea ce priveşte normele dreptului Uniunii Europene, este binecunoscut faptul că acesta se 
bucură de o aplicabilitate imediată, directă, în ordinea juridică internă a statului membru al Uniunii 
Europene, iar efectele lor sunt nemijlocite, în sensul că sunt create drepturi în favoarea particularilor 
de care aceştia se pot bucura în faţa judecătorului naţional. 

Totodată, statele membre au obligaţia de a lua toate măsurile pentru a asigura îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din tratate precum şi obligaţia de se abţine de la măsuri care ar pune în pericol 
realizarea obiectivelor Uniunii. 

Hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene sunt obligatorii deoarece, potrivit art.19 
TFUE, acestea „asigură respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea tratatelor”. 

Având în vedere responsabilităţile impuse de art. 148 alin. 4 din Constituţie, dar şi contextul 
european actual, este inevitabilă aplicarea directă şi cu prioritate a normelor europene în dreptul 
intern, inclusiv în dreptul administrativ, astfel că legiuitorul naţional în materia contenciosului 
administrativ a dorit să impună un  remediu intern în cazurile în care s-a pronunţat o hotărâre intrată 
în puterea lucrului judecat, dar care încalcă principiul priorităţii dreptului Uniunii Europene. 

Noua procedură cuprinsă în art. 21 alin 2 din Legea nr. 554/2004 îşi găseşte fundamentul atât 
în jurisprudenţa C.J.U.E cât şi în prevederile constituţionale care instituie la nivel de principiu 
constituţional aplicarea cu prioritate a dreptului Uniunii. 

Ulterior pronunţării instanţei de recurs, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a pronunţat 
Hotărârea din 18.04.2013 în cauza C - 565/11 având ca obiect o cerere preliminară formulată de 
Tribunalul Sibiu în procedura Mariana Irimie împotriva Administraţiei Finanţelor Publice Sibiu şi 
Administraţiei Fondului pentru Mediu, motivat de faptul că, potrivit dreptului intern, dobânzile 
aferente sumelor care trebuie restituite de la bugetul de stat nu sunt acordate decât începând din 
ziua care urmează datei formulării cererii de restituire.” 

Curtea Europeană de Justiţie a declarat că „Dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul că 
se opune unui regim naţional, precum cel în discuţie în litigiul principal care limitează dobânzile 
acordate cu ocazia restituirii unei taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii la cele care curg 
începând din ziua care urmează datei formulării cererii de restituire a acestei taxe”. 

Având în vedere considerentele arătate mai sus, faptul că reclamantului i-a fost admisă prin 
hotărârea tribunalului doar cererea pentru plata dobânzii în materie fiscală calculată conform art.124 
din OG nr.92/2003, Curtea apreciază ca fiind admisibilă cererea de revizuire şi pe cale de consecinţă 
o va admite, urmând a schimba în parte Decizia civilă nr.2225/CA/2012 a Curţii de Apel 
Constanţa în sensul că va admite recursul declarat de reclamantul [...] şi pe cale de consecinţă va 
modifica în parte sentinţa atacată. 

Curtea apreciază că pentru suma de 2.097 lei reclamantul este îndreptăţit la plata dobânzii 
legale reglementată succesiv prin OG nr.9/2000 şi ulterior prin O.G. nr.13/2011 (care a abrogat OG 
nr.9/2000) pentru perioada cuprinsă între momentul plăţii taxei pe poluare – 10.07.2008 şi până la 
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data împlinirii termenului prevăzut de art.70 din O.G. nr.92/2003, motiv pentru care va obliga pârâta 
la plata către reclamant şi a dobânzii legale în vigoare pe această perioadă. 

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate. 
Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei revizuite. 

 

45. Legea nr. 9/1998. Neîndeplinirea obligaţiei legale de a valida/invalida hotărârea 
prin care Comisia Judeţeană a propus acordarea către reclamanţi a compensaţiilor băneşti 
pentru bunurile abandonate statutului bulgar. 
 

Art.1 alin.1, art. 2 din Legea nr.554/2004 
Art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998 

Art. 41 din Carta drepturilor fundamentale ale U.E. 
Recomandarea CM/REC (2007) a Comitetului Miniştrilor  

din statele membre ale Consiliului Europei 
 

          Potrivit art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998, „În termen de cel mult 60 de zile, comisia centrală va analiza 
contestaţiile şi va valida sau va invalida măsurile stabilite de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
admiţând sau respingând, după caz, contestaţiile ce i-au fost adresate. Hotărârea comisiei centrale se 
comunică solicitanţilor şi direcţiilor generale ale finanţelor publice.” 
          În speţă, vătămarea reclamanţilor în dreptul lor recunoscut de lege este evidentă deoarece prin 
emiterea unei decizii de plată sau a unei decizii de invalidare se definitivează procedura administrativă 
reglementată de Legea nr.9/1998, dându-i-se astfel părţii fie dreptul de a obţine compensaţiile băneşti 
cuvenite, fie dreptul de a se adresa instanţei în situaţia în care hotărârea nu este validată. 

Tribunalul a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art.274 din Codul de procedură civilă,  în deplină 
concordanţă cu practica în această materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, conform căreia partea 
care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea unor cheltuieli decât în măsura în care se constată 
realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil (cauzele Costin împotriva României, Străin împotriva 
României, Stere şi alţii împotriva României, Raicu împotriva României). 

 
Decizia civilă nr. 1665/CA/25.09.2013 

                           Dosar nr. 15500/118/2012 
 

Prin Sentinţa civilă nr.2694/30.04.2013 Tribunalul Constanţa a respins excepţia 
inadmisibilităţii, invocată de pârâtă şi a admis excepţia prematurităţii cererii având ca obiect 
actualizarea compensaţiilor în raport de indicele de creştere a preţurilor.  

A admis în parte acţiunea şi a obligat pârâta să emită o Decizie de validare/invalidare a 
Hotărârii Comisiei Judeţene Constanţa nr. 5064/27.01.2010.  

A respins cererea având ca obiect actualizare compensaţii în raport de indicele de creştere a 
preţurilor, ca prematură. A obligat pârâta la plata către reclamanţi a sumei de 500 lei – cheltuieli 
judiciare.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că prin Hotărârea nr. 5064/27.01.2010 
emisă de Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr.9/1998 – Instituţia Prefectului Judeţului 
Constanţa, a fost aprobată cererea nr. 2462/L/13.06.2005 şi s-a propus acordarea către [...], [...] şi 
[...] - moştenitori ai def. [...], a compensaţiilor băneşti în sumă de 15.403 lei – pentru bunurile 
certificate cu acte şi abandonate statului bulgar. 

Hotărârea împreună cu documentaţia care a stat la baza emiterii ei a fost înaintată Serviciului 
pentru aplicarea Legii nr.9/1998, spre validare, fără a fi emisă o decizie în acest sens, motiv pentru 
care în luna august 2011 reclamanta [...] a adresat autorităţii o cerere în acest sens.  

Pârâta a comunicat reclamanţilor prin adresa nr.7699/RB/2.09.2011 că dosarul însoţit de 
Hotărârea Comisiei Judeţene Constanţa nr.5064/27.01.2010 se află în evidenţe, fiind în lucru. 
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Reclamanta [...] a efectuat un nou demers administrativ în cuprinsul căruia a reiterat 
solicitarea de emitere a Deciziei de validare a Hotărârii nr.5064/27.01.2010. 

Dată fiind „tăcerea administraţiei”, la 20.12.2012, reclamanţii au investit instanţa de 
contencios administrativ cu soluţionarea prezentei acţiuni. 

Tribunalul a reţinut că termenul prescris de legiuitor la art.7 alin.(3) din Legea nr.9/1998 nu a 
fost respectat de autoritatea pârâtă astfel că reclamanţii justifică interesul legitim în promovarea şi 
susţinerea acţiunii deduse judecăţii. 

Excepţia inadmisibilităţii cererii de la pct.1 din petitul acţiunii a fost respinsă, instanţa de 
fond apreciind că apărările procesuale formulate de pârâtă  nu pot fi primite deoarece atunci când 
administraţia refuză în mod nejustificat să rezolve o cerere adresată de un particular pentru 
valorificarea unui drept sau a unui interes legitim, obiectul acţiunii în contencios administrativ îl 
constituie actul administrativ atipic, adică refuzul apreciat de reclamant ca fiind nejustificat, iar 
instanţa este îndrituită să procedeze la analiza măsurii în care refuzul este sau nu justificat 
pronunţând, în consecinţă, o soluţie pe fondul litigiului. 

Exercitarea controlului de legalitate al unui act administrativ – tipic sau atipic, nu implică – 
după cum susţine pârâta „o substituire în atribuţiile autorităţilor administrative investite cu abilitarea 
de a decide asupra dreptului şi întinderii acestui drept la despăgubiri ”. 

Chiar dacă solicitarea reclamanţilor inserată în petitul cererii introductive a fost aceea de 
obligare a pârâtei la validarea hotărârii, obiectul acţiunii în contencios administrativ îl constituie un 
act administrativ atipic, identificat de reclamanţi ca fiind refuzul nejustificat de soluţionare a unei 
cereri (refuzul pârâtei de a proceda la validarea sau invalidarea hotărârii constituie un refuz 
nejustificat de soluţionare a unei cereri în termenul legal, conform Legii nr.554/2004). 

Pe fondul cererii, tribunalul a constatat că se află în prezenţa unei practici administrative 
vătămătoare, câtă vreme autoritatea pârâtă nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de lege, de a 
valida/invalida Hotărârea prin care Comisia Judeţeană a propus acordarea către reclamanţi a 
compensaţiilor băneşti pentru bunurile abandonate statului bulgar de autoarea lor, def. [...]. 

Chiar primind susţinerile pârâtei privitoare la caracterul de recomandare al termenului de 60 
de zile, apărările sale privitoare întârzierea în soluţionare datorată minuţioasei analize impusă pentru 
fiecare dosar şi corespondenţei cu alte instituţii ale statului, nu sunt de natură a conduce la concluzia 
caracterului neîntemeiat al acţiunii şi al respingerii acesteia, potrivit solicitării pârâtei. 

Aspectele invocate de pârâtă în justificarea depăşirii termenului prescris de lege sunt de 
natură organizatorică şi nu pot fi imputate decât autorităţii. 

În referire la cererea accesorie, instanţa a apreciat întemeiate apărările procesuale formulate 
de pârâtă prin invocarea excepţiei prematurităţii cererii deoarece actualizarea întregii sume în raport 
cu indicele de creştere a preţurilor invocată de reclamanţi, poate fi dispusă numai după validarea 
măsurilor dispuse de Comisiile judeţene. 

Cum cererea principală a fost dezlegată de instanţă în sensul obligării autorităţii pârâte la 
emiterea deciziei de validare/invalidare a hotărârii comisiei judeţene prin care s-a propus acordarea 
compensaţiilor băneşti către reclamanţi, actualizarea valorică a sumei stabilite de Comisia judeţeană 
pentru aplicarea Legii nr.9/1998 ar urma să survină, în condiţiile legii, exclusiv în ipoteza în care 
hotărârea va fi validată. 

A considerat instanţa ca fiind justificate apărările pârâtei potrivit cu care legiuitorul a stabilit 
prin art.1 alin.4 din OUG.10/2013, calea de urmat în situaţia în care nu se respectă termenele de 
plată a compensaţiilor băneşti.Cum OUG 10/2013 nu conţine norme tranzitorii, prevederile sale sunt 
de imediată aplicare, neputând fi reţinută o eventuală apărare formulată prin invocarea principiului 
neretroactivităţii legii. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs pârâta Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru Aplicarea Legii 9/1998, în temeiul art.304 pct.9 
şi art.3041 Cod de procedură civilă, care a reiterat apărările formulate prin întâmpinare, respectiv: 
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Hotărârea nr.5064/27.01.2010 a Comisiei Judeţene Constanţa, însoţită de actele doveditoare, 
se află în evidenţele instituţiei recurente şi urmează circuitul legal ce prevede că aceste hotărâri sunt 
analizate in ordine cronologică a emiterii hotărârilor.  

Analiza unui dosar presupune studiul tuturor actelor care atestă dreptul de proprietate al 
autorului asupra bunurilor abandonate pe teritoriul statului bulgar, după încheierea Tratatului de la 
Craiova, în septembrie 1940; a actelor emise in acea perioadă, a declaraţiilor notariale, a actelor de 
stare civilă privind persoanele care au dreptul la acordarea de despăgubiri, a modului de stabilire a 
cuantumului compensaţiilor ce revin pentru bunurile rămase nedespăgubite şi a modului de 
efectuare a calculelor de către comisiile care au transmis hotărârile. 

Pentru o justă aplicare a legii Serviciul pentru aplicarea Legii nr.9/1998 iniţiază 
corespondenţă cu instituţiile competente (Arhivele Naţionale, Arhivele Ministerului Afacerilor 
Externe) cărora le solicită noi acte si relaţii de natură să clarifice situaţia din dosar, urmând apoi 
solicitarea avizului către Asociaţia Romană a Victimelor Represiunilor Staliniste - Secţia Cadrilater; 
urmează propunerea de validare/invalidare înaintată Vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor concretizată prin emiterea unei decizii. Decizia de plată cu precizările 
privind intrarea în posesia sumelor aprobate, sau decizia de invalidare a hotărârii cu motivaţiile 
respective, urmând a fi expediate beneficiarilor la domiciliu. 

Se mai arată de către recurentă că dispoziţiile art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998 ce stipulează 
că "În termen de 30 de zile,comisia centrală va analiza contestaţiile şi va valida sau invalida 
măsurile stabilite, de comisiile judeţene si a Municipiului Bucureşti, admiţând sau respingând, după 
caz, contestaţiile ce i-au fost adresate" reprezintă un termen de recomandare. 

Cu privire la obligarea la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei, invocă 
dispoziţiile art.274 alin.3 din Codul de procedură civilă şi jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, care a statuat că partea care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea 
unor cheltuieli, în temeiul art.274 Cod de procedură civilă, decât în măsura în care se constată 
realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil. 

În drept, a invocat dispoziţiile art.3041 din Codul de procedură civilă, Legea nr.554/2004, 
Legea nr.9/1998, H.G. nr.753/1998 cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.10/2013. 

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii dar şi potrivit dispoziţiilor 
art.304 pct.9 si art.3041 din Codul de procedură civilă Curtea constată că este nefondat, pentru 
următoarele considerente:  

Astfel, potrivit art.1 alin.1 din Legea nr.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.            
        Alin.2 al acelu[...] articol prevede că „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 termenul legal”. 
          În speţă, obiectul acţiunii reclamanţilor vizează obligarea pârâtei la îndeplinirea unei obligaţii 
legale, aceea de a se pronunţa asupra validării/invalidării Hotărârii nr.5064/27.01.2010emisă de 
Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr.9/1998 Constanţa. 
          Curtea apreciază că refuzul pârâtei recurente, analizat prin prisma dispoziţiilor legale 
aplicabile dar şi a apărărilor formulate, este un refuz nejustificat. 
          Potrivit art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998, „În termen de cel mult 60 de zile, comisia centrală va 
analiza contestaţiile şi va valida sau va invalida măsurile stabilite de comisiile judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, admiţând sau respingând, după caz, contestaţiile ce i-au fost adresate. 
Hotărârea comisiei centrale se comunică solicitanţilor şi direcţiilor generale ale finanţelor 
publice.” 
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          Prin susţinerile sale recurenta nu contestă nici obligaţia de a proceda la validarea sau 
invalidarea hotărârii emise de Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr.9/1998 şi nici faptul că 
termenul de 60 de zile prevăzut de art.7 alin.3 din lege nu a fost respectat, ci consideră că, faţă de 
caracterul de recomandare al termenului şi având în vedere procedura laborioasă impusă de lege 
pentru analizarea hotărârilor, neemiterea unei decizii de plată sau a unei decizii de invalidare este 
justificată. 
          Curtea consideră că apărările recurentei au un caracter general, fără a preciza la situaţia 
concretă a reclamanţilor, motivele care ar putea justifica depăşirea cu mai mult de 3 ani a termenului 
legal pentru analizarea hotărârii Comisiei Judeţene.  
          Astfel, nu rezultă că, în ceea ce-i priveşte pe reclamanţi, s-a procedat la o minimă evaluare a 
înscrisurilor din dosarul primit de la Comisia Judeţeană şi că Departamentul pentru aplicarea Legii 
nr.9/1998 a iniţiat vreo corespondenţă cu Arhivele Naţionale sau Arhivele Ministerului Afacerilor 
Externe pentru a se obţine acte şi relaţii noi de natură să clarifice situaţia din dosar, aspecte care ar 
putea îngreuna activitatea recurentei. 
          În speţă, vătămarea reclamanţilor în dreptul lor recunoscut de lege este evidentă deoarece prin 
emiterea unei decizii de plată sau a unei decizii de invalidare se definitivează procedura 
administrativă reglementată de Legea nr.9/1998, dându-i-se astfel părţii fie dreptul de a obţine 
compensaţiile băneşti cuvenite, fie dreptul de a se adresa instanţei în situaţia în care hotărârea nu 
este validată. 
          Ori, chiar dacă nerespectarea termenului de 60 de zile nu atrage nici o sancţiune expresă 
pentru instituţia pârâtă, prelungirea nejustificată a procedurii administrative îi împiedică pe 
reclamanţi să obţină într-un termen rezonabil recunoaşterea dreptului lor prevăzut de lege, situaţie în 
care devin aplicabile disp. art.1 alin.1 din Legea nr.554/2004. 

Curtea constată că în mod corect a reţinut prima instanţă ca motivele invocate de parata in 
justificarea termenului prevăzut de lege sunt de natura organizatorica si nu pot duce la respingerea 
acţiunii reclamanţilor, având in vedere si depăşirea cu mai bine de un an, perioada rezonabila, a 
termenului de 60 de zile. 

În ceea ce priveşte critica privind plata cheltuielilor de judecată Curtea reţine că, în 
conformitate cu dispoziţiile art.274 din Codul de procedură civilă,  „partea care cade în pretenţii va fi 
obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată.” 

Prin urmare, doar partea ce se face vinovată de declanşarea procesului va fi ţinută la 
suportarea cheltuielilor de judecată, culpa procesuală fiind un element esenţial în stabilirea unei astfel 
de obligaţii. 

Curtea constată că tribunalul a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art.274 din Codul de 
procedură civilă  în deplină concordanţă cu practica în această materie a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, conform căreia partea care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea 
unor cheltuieli decât în măsura în care se constată realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil 
(cauzele Costin împotriva României, Străin împotriva României, Stere şi alţii împotriva României, 
Raicu împotriva României). 

Critica este apreciată ca neîntemeiată deoarece reclamanţii au făcut dovada realităţii 
cheltuielilor de judecată, precum caracterul lor rezonabil, fiind îndreptăţiţi să le recupereze integral 
de la partea care a căzut în pretenţii şi care prin atitudinea sa a încălcat dreptul particularului la o 
bună administraţie aşa cum este configurat de către art. 41 din Carta drepturilor fundamentale ale 
U.E. cât şi din Recomandările cu caracter de soft law adoptate de Comitetul de Miniştrii al 
Consiliului Europei în materie (Recomandarea CM/REC (2007) a Comitetului Miniştrilor din statele 
membre ale Consiliului Europei). 

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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46. Comunicare informaţii de interes public. Obligaţia de a asigura publicitatea 
informaţiilor din oficiu nu exclude posibilitatea ca aceste informaţii să fie comunicate de 
autoritatea publică. 
 

Art. 3, 6 din Legea nr.544/2001 
 
          Potrivit art.3 din Legea nr.544/2001, asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului 
la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, iar în conformitate cu art.5 alin.1 din lege, 
fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu anumite informaţii de interes 
public, accesul la aceste informaţii realizându-se, astfel cum prevede alin.4 al aceluiasi articol, prin: a) 
afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau 
în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie; b) 
consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop. 
 Îndeplinirea obligaţiei de a asigura publicitatea informaţiilor din oficiu nu exclude posibilitatea ca 
aceste informaţii să fie comunicate şi în condiţiile art.6, care statuează că orice persoană are dreptul să 
solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice informaţiile de interes public, iar autorităţile şi 
instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public 
solicitate în scris sau verbal.  

Asigurarea accesului la aceste informaţii publice în modalitatea arătată nu reprezintă decât 
componenta de publicitate din oficiu care, aşa cum s-a arătat, nu o exclude pe aceea de comunicare a 
informaţiilor publice la cerere, astfel că îndeplinirea obligaţiei de publicare pe pagina de internet sau prin 
afişare la sediu nu justifică refuzul recurentului pârât de a furniza informaţiile solicitate de reclamantă în 
condiţiile art. 6 din Legea nr.544/2001. 
 

Decizia civilă nr. 1660/CA/25.09.2013 
                           Dosar nr. 5492/118/2012 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta-secţia contencios administrativ si 

fiscal la data de 9.05.2012 sub nr.5492/118/2012, reclamanta Asociaţia de Proprietari [...] a chemat 
in judecata pârâta Primăria Constanta, solicitând obligarea pârâtei să ii comunice informaţiile de 
interes public solicitate, fixarea unui termen in care pârâta să ii comunice aceste informaţii si 
obligarea pârâtei la plata de daune morale in suma de 70.000 lei. 

În motivarea cererii reclamanta a arătat că la data de 30.03.2012, in baza Legii nr.544/2001, 
prin cererea înregistrată sub nr.44782/30.03.2012, a solicitat Primăriei Constanta să ii comunice 
dacă terenul in suprafaţa de 266,95 mp situat lângă blocul [...] face parte din domeniul public al 
municipiului Constanta si in cazul in care situaţia juridică a terenului s-a modificat să ii comunice 
baza legală care a determinat această schimbare. 
 A învederat reclamanta că în baza HCLM nr.163/30.05.2002 terenul care face obiectul 
cererii sale are destinaţia de parcare si spaţiu de depozitare a gunoiului menajer si a fost trecut in 
administrarea RADPP cu condiţia păstrării destinaţiei. 
 A arătat că prin adresa nr.44782/6.04.2012 a fost informată că documentul a fost direcţionat 
către Direcţia Patrimoniu sub nr.48654/5.04.2012, dar nu a primit nici un răspuns. 

A apreciat reclamanta că refuzul Primăriei este nejustificat deoarece informaţia solicitată este 
de interes public. 

La termenul din data de 24.01.2013, reclamanta a depus cerere de intervenţie în care a 
solicitat introducerea în cauză a Municipiului Constanţa prin Primar şi a Consiliului Local 
Municipal Constanţa, şi a precizat că renunţă la capătul de cerere privind plata daunelor morale. 

Instanţa de fond a admis excepţia tardivităţii modificării acţiunii, invocată de apărătorul 
pârâtei. 

Prin Sentinţa civilă nr.375/24.01.2013 Tribunalul Constanţa a admis cererea modificată a 
reclamantei şi a obligat pârâta să comunice reclamantei informaţiile solicitate prin cererea 
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înregistrată sub nr. 44782/30.03.2012, în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, respingând ca 
neîntemeiată cererea pârâtei de acordare a cheltuielilor de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că prin cererea înregistrată la Primăria 
Constanta sub nr.44782/30.03.2012 reclamanta a solicitat să i se comunice dacă terenul in suprafaţa 
de 266,95 mp situat lângă blocul [...] mai face parte din domeniul public al municipiului Constanta, 
iar in caz contrar să ii se comunice baza legală a scoaterii acestuia din domeniul public al 
municipiului. 

Prin adresa nr.R44782/6.04.2012 Primăria Municipiului Constanta a comunicat reclamantei 
că cererea sa a fost înaintată Direcţiei Patrimoniu având cheie de control 9984, urmând să ii parvină 
răspuns in termenul prevăzut de lege. 

Conform extrasului de pe site-ul Primăriei Constanta cererea reclamantei nu a fost 
soluţionată, in sensul că nu i s-a comunicat niciun răspuns.  

Susţinerea pârâtei invocată in concluziile orale in fata instanţei că reclamantei i-a fost 
comunicat un răspuns in cadrul dosarului aflat pe rolul Judecătoriei Constanta nu poate fi primită, 
întrucât pârâta nu a făcut dovada cu o copie a acestui document. 

Neîntemeiată a fost apreciată susţinerea pârâtei că informaţiile solicitate de reclamantă nu 
intră sub incidenta legii 544/2001, întrucât informaţiile solicitate se referă la un teren aflat in 
domeniul public al municipiului Constanta, astfel că se încadrează in noţiunea de informaţie publică 
astfel cum este definită prin art.2 lit.b din leg.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public. 

Faţă de prevederile art.7 alin.(1) din Legea nr.544/2001 instanţa de fond a reţinut că cererea 
este întemeiată, motiv pentru care a admis-o şi a obligat pârâta Primăria Constanta să comunice 
reclamantei informaţiile solicitate prin cererea înregistrată sub nr.44782/30.03.2012 în termen de 5 
zile de la comunicarea hotărârii. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs pârâta Primăria Constanţa, în 
temeiul art.304 pct.9 Cod de procedură civilă, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică pentru 
următoarele motive: 

1) Primăria nu are capacitate de folosinţă, fiind o structură funcţională, conform art.77 din 
L215/2001, astfel încât greşit s-a respins excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a pârâtei. 

2) Greşit s-a respins excepţia lipsei de interes, câtă vreme in dosarul Judecătoriei Constanta 
nr. 28262/212/2011 s-a comunicat reclamantei din nou toată documentaţia solicitată, înainte de 
judecata acestei cauze. 

3) Greşit s-a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii, deşi trecerea din domeniul public in 
privat si invers a oricărui bun din patrimoniul municipal se face prin HCLM, care sunt publicate si 
accesibile tuturor locuitorilor. 

4) Pe fond, greşit s-a aplicat la speţă art. 7(1) din Legea 544/2001, întrucât reclamantei i s-au 
comunicat datele solicitate, aşa cum rezultă din actele ataşate recursului, astfel încât promovarea si 
susţinerea acţiunii are caracter pur şicanator. 

Solicită admiterea recursului, cu cheltuieli de judecata fond si recurs. 
Intimata reclamantă, legal citată, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

recursului ca nefondat. În cuprinsul acesteia a arătat că prin cererea modificatoare, pe care o 
apreciază ca fiind depusă în termenul legal, a chemat în judecată, în locul Primăriei Constanţa, pe 
Municipiul Constanţa şi Consiliul Local Constanţa, acesta din urmă în calitate de mandatar al 
entităţii administrativ teritoriale Municipiul Constanţa, iar în aceste condiţii procesuale excepţia 
lipsei de folosinţă, invocată de Primăria Constanţa, este lipsită de obiect, fapt ce a condus şi la 
respingerea acesteia de către instanţa de fond. 

Referitor la motivul de recurs privitor la excepţia inadmisibilităţii acţiunii, arată că, nici în 
dosarul de faţă şi nici în dosarul nr.28262/212/2011 al Judecătoriei Constanţa, nu i s-a comunicat o 
copie a HCLM-ului, iar pretinsa publicare pe portalul primăriei şi accesul neîngrădit nu este 
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dovedită; iar potrivit HCLM nr.163/30.05.2002, care are ca obiect regularizarea juridică şi P.U.G 
zonei conflictuale, zona a fost înstrăinată terţului [...], ceea ce apare ca afectând domeniul public şi 
atrage nulitatea acestei tranzacţii. 

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: 

Critica referitoare la excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a primăriei este neîntemeiată 
deoarece la cererea formulată de reclamantă răspunsul cu nr. 44782/06.04.2012 i-a fost comunicat 
de către Direcţia Organizare şi Informatizare în numele acestei structuri funcţionale.  

De altfel, chiar prezentul recurs este declarat de Primăria municipiului Constanţa, ori dacă s-
ar accepta punctul de vedere exprimat prin cererea de recurs, această parte nu ar putea avea calitate 
procesuală în prezentul recurs tocmai pe considerentul că este o structura funcţională fără 
personalitate juridică, fiind lipsită de capacitate de folosinţă. Fiind în prezenţa unui litigiu de natură 
administrativă nu sunt aplicabile normele dreptului comun în materie civilă. 

Împrejurarea că relaţiile solicitate de reclamantă au fost depuse la dosarul nr. 
28262/212/2011 al Judecătoriei Constanţa nu exonerează de obligaţie recurenta de a furniza 
informaţiile cu caracter public solicitate de reclamantă, în virtutea obligaţiilor stabilite de legiuitor 
prin Legea nr. 554/2001. Aceleaşi considerente sunt aplicabile şi cu privire la excepţiile 
inadmisibilităţii acţiunii şi a lipsei de interes. 
          Potrivit art.3 din Legea nr.544/2001, asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a 
accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, iar în conformitate cu 
art.5 alin.1 din lege, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu 
anumite informaţii de interes public, accesul la aceste informaţii realizându-se, astfel cum prevede 
alin.4 al acelu[...] articol, prin: a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin 
publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii 
proprii, precum şi în pagina de Internet proprie; b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al 
instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop. 
 Îndeplinirea obligaţiei de a asigura publicitatea informaţiilor din oficiu nu exclude 
posibilitatea ca aceste informaţii să fie comunicate şi în condiţiile art.6, care statuează că orice 
persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice informaţiile de 
interes public, iar autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea 
acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.  

Asigurarea accesului la aceste informaţii publice în modalitatea arătată nu reprezintă decât 
componenta de publicitate din oficiu care, aşa cum s-a arătat, nu o exclude pe aceea de comunicare a 
informaţiilor publice la cerere, astfel că îndeplinirea obligaţiei de publicare pe pagina de internet sau 
prin afişare la sediu nu justifică refuzul recurentului pârât de a furniza informaţiile solicitate de 
reclamantă în condiţiile art. 6 din Legea nr.544/2001. 

Cum în speţă, informaţiile solicitate de recurentă nu sunt exceptate de legiuitor, având deci 
caracterul unor informaţii publice, Curtea constată că în mod corect tribunalul a admis acţiunea 
reclamantei, motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă recursul va fi respins 
ca nefondat. 
 

47. Contestaţie act administrativ. Acordare drepturi de natură salarială. 
 

Art.1, 2 din Legea nr.330/2009 
OUG nr.1/2010 

Legea-cadru nr. 330/2009 
Art.37 din Legea nr.284/2010 
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Legea dialogului social nr.62/2011 
 

Conform dispoziţiilor art.1 alin.2 din Legea nr. 330/2009, „Începând cu data intrării în vigoare, în 
tot sau în parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în 
mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege.”, iar potrivit art.2 alin.(1) lit.a dispoziţiile acestui act normativ 
se aplică „a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia 
Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi 
instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;” 

Având în vedere că încheierea actelor adiţionale s-a făcut sub imperiul Legii nr.130/1996, abrogarea 
acestei legi prin Legea dialogului social nr.62/2011 intervenind în mai 2011, în mod corect instanţa de fond 
a reţinut aplicabilitatea disp. art.12 care interziceau clauzele referitoare la drepturile ale căror acordare şi 
cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale. 
          În egală măsură, exonerarea de la plata drepturilor băneşti care exced prevederilor legale, acordată 
prin Legea nr.84/2012, se aplică personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al 
statului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite până la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în 
baza: a) contractelor sau acordurilor colective de muncă încheiate, înregistrate la Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după caz, la inspectoratele teritoriale de muncă şi necontestate la 
instanţele judecătoreşti competente; …”. 

 
Decizia civilă nr. 1587/CA/18.09.2013 

                           Dosar nr. 841/36/2012* 
 

Prin cererea formulată la data de 26.06.2012 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - 
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr. 841/36/2012 ca urmare a declinării de 
competenţă de la Curtea de Apel Constanţa, reclamanţii Comuna [...] prin Primar şi Primarul 
Comunei [...] au solicitat: anularea Deciziei nr.46/05.05.2012 emisă de către Camera de Conturi a 
Judeţului Constanţa şi a Încheierii nr. 19/08.06.2012  emisă de către Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor de pe lângă Curtea de Conturi a României, emisă în soluţionarea contestaţiei 
administrative. 
          Prin sentinţa civilă nr.1675/22.03.2013 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea ca 
nefondată. 
          Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că în urma controlului efectuat 
de către Camera de Conturi Constanţa la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna [...] privind 
modul de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor publice în anul 2011, a fost emisă 
Decizia nr.46/05.05.2012, în cuprinsul căreia, la pct.II.1 s-a constatat că la nivelul Primăriei [...] au 
fost acordate în anul 2011 o serie de drepturi băneşti personalului din cadrul Primăriei [...], 
respectiv: drepturi  speciale în cuantum de 500 lei/ lună/salariat. 
         S-a stabilit ca ordonatorul de credite să dispună măsurile necesare pentru stabilirea întinderii 
prejudiciului reprezentând drepturi de personal care exced prevederilor legale, precum şi pentru 
recuperarea acestuia. 

Împotriva Deciziei nr.46/05.05.2012 a formulat contestaţie administrativă în procedura 
prevăzută de art.92-105 din Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr.130/2010, la care s-a răspuns 
prin Încheierea nr. 19/08.06.2012, prin care contestaţia  a fost respinsă, argumentele reţinute în 
cadrul acesteia fiind similare celor cuprinse în procesul verbal de control şi în decizia administrativă 
contestate. 
 În ceea ce priveşte acordarea drepturilor de natură salarială pentru anul 2011 instanţa a reţinut 
că pentru anul 2011 salarizarea personalului bugetar s-a făcut în baza Legii nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care prevede expres drepturile salariale 
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de care beneficiază personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, 
printre acestea nefigurând drepturi speciale de felul celor acordate în cauză de către Comuna [...].  
 Potrivit art.3 din Legea nr.284/2010, sistemul de salarizare reglementat prin această  lege are 
la bază inclusiv principiul supremaţiei legii,  în sensul că drepturile de natură salarială se 
stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii.  
 În aplicarea acestui principiu, art.37 alin.1 din Legea nr.284/2010 prevede că Prin 
contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de 
muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedează 
prevederilor prezentei legi. 

Astfel, s-a considerat că disp. art. 12 alin.1 din Legea 130/1996, republicată, referitor la 
contractele colective de muncă ce se pot încheia pentru salariaţii instituţiilor bugetare, conform 
cărora prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile ale căror acordare şi 
cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale, trebuie coroborate cu disp. art. 3 lit. b din Legea nr. 
284/2010 şi interpretat în sensul că după data de 01.01.2011 nu se mai pot negocia prin 
contractele/acordurile colective de muncă clauze care să prevadă plata unor drepturi salariale care 
exced drepturilor salariale stabilite prin legea specială, şi, în situaţia existenţei în vigoare a unor 
astfel de contracte, drepturile băneşti prevăzute prin acestea nu mai pot fi acordate.  

În speţă, în raport cu dispoziţiile Legii nr.284/2010, rezultă că drepturile speciale acordate în 
baza acordului/contractului colectiv de muncă pentru anul 2011 au fost plătite cu încălcarea legii de 
către ordonatorul de credite, şi în mod legal, prin Decizia nr.3/2012 a Camerei de Conturi Judeţului 
Constanţa, s-a pus în vedere ordonatorului de credite să întreprindă demersurile necesare în vederea 
stabilirii prejudiciului şi pentru recuperarea lui. 

S-a apreciat că intervenţia Legii nr.84/2012 este nerelevantă în ceea ce priveşte legalitatea  
actelor contestate, în raport de data emiterii acestora, precum şi faţă de împrejurarea că această  lege 
se aplică personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului ale cărui 
venituri de natură salarială au fost stabilite până la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în 
baza contractelor sau acordurilor colective de muncă, drepturile băneşti în cauză fiind plătite de 
către ordonatorul de credite ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, considerente 
pentru care a respins cererea de chemare în judecată ca nefondată.  
 Împotriva hotărârii menţionate au declarat recurs reclamanţii Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna [...] şi Primarul Comunei [...], care au criticat soluţia instanţei de fond ca 
fiind nelegală şi netemeinică. 
 Recurenţii arată că se motivează respingerea contestaţiei formulate pe dispoziţiile art.3 din 
Legea nr.284/2010 potrivit cu care această lege are la bază inclusiv principiul supremaţiei în sensul 
că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forţă a legii. În aplicarea 
acestui principiu, art.27 alin.1 din Legea nr.284/2010 prevede că „prin contractele colective de 
muncă sau acordurile colective de muncă şi contracte individuale de muncă nu pot fi negociate 
salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi”. Supune 
atenţiei instanţei de recurs că această lege nu s-a aplicat niciodată, iar motivarea pe marginea 
acesteia este nulă absolut, instanţa aflându-se în eroare. 

De vreme ce Legea nr.284/2010 a devenit caducă prin apariţia imediată a Legii nr.285/2010, 
motivarea respingerii cererii pe dispoziţiile art.12 alin.1 din Legea nr.130/1996 republicată 
referitoare la contractele colective de muncă trebuie înlăturate.  

În ce priveşte motivarea respingerii cererii pe art. 12 alin.1 din Legea nr. 130/1996, 
precizează că acest articol a fost abrogat prin legea nr. 62/2011 a dialogului social, din nou instanţa 
aflându-se în eroare.  
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În referire la respingerea cererii prin prisma Legii nr.84/2012, consideră că şi de această dată 
instanţa a fost în eroare, solicitând să fie înlăturată şi această motivare deoarece sunt beneficiarii 
acestei legi, în temeiul dispoziţiilor art. 2. 

Solicită să se constate că apărările formulate au fost cu trimitere la legi speciale, însă cu 
nimic nu s-au adus critici prin sentinţă la contractul colectiv de muncă, contract înregistrat la 
Direcţia de Muncă Constanţa fără obiecţiuni, cu nimic nu a combătut instanţa motivarea întemeiată 
pe prevederile OIM nr. 131/1970 şi art. 41 alin.5 din Constituţia României.  

Pentru motivele arătate solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. 
Intimata pârâtă Curtea de Conturi a României, prin reprezentant, a solicitat respingerea 

recursului declarat de recurenţii reclamanţi ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de 
instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică, conform concluziilor depuse la dosar. 
         Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 

Într-adevăr, Legea nr.188/1999 permite încheierea de acorduri colective între instituţiile 
publice şi sindicatele reprezentative sau reprezentanţii funcţionarilor publici. Aceste acorduri pot să 
cuprindă numai măsuri referitoare la: constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii 
condiţiilor la locul de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă, programul zilnic de lucru, 
perfecţionarea profesională, alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor 
aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale (art.72 alin. 1 din legea nr.188/1999). 

Însă, conform dispoziţiile art.1 alin.2 din Legea nr.330/2009, „Începând cu data intrării în 
vigoare, în tot sau în parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. 
(1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege.”, iar potrivit art.2 alin.(1) lit.a 
dispoziţiile acestui act normativ se aplică „a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, 
respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, 
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi 
publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate 
integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 
speciale;” 

În acest sens, prin OUG nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în 
domeniul bugetar, în vigoare de la 25.01.2010 s-a prevăzut la art.3 că „Prin contractele sau 
acordurile colective şi individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură 
salarială care excedează prevederilor Legii-cadru nr.330/2009”, iar prin art.10 s-a stabilit că „În 
conformitate cu prevederile art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009, la stabilirea salariilor 
personalului bugetar începând cu 1 ianuarie 2010 nu vor fi luate în considerare drepturi salariale 
stabilite prin contractele şi acordurile colective şi contracte individuale de muncă încheiate cu 
nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data încheierii lor sau prin acte administrative 
emise cu încălcarea normelor în vigoare la data emiterii lor şi care excedează prevederilor Legii-
cadru nr. 330/2009.” 

De asemenea, potrivit art.37 din Legea nr.284/2010 - Legea cadru privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la 31.12.2010 :  
 „(1) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele 
individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care 
excedează prevederilor prezentei legi.  
    (2) Salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul 
de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi 
şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu 
modificările şi completările ulterioare, din instituţii finanţate integral din venituri proprii în 
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instituţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat se realizează potrivit prevederilor 
contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost 
încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.  
         (3) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal 
încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (2) se realizează în funcţie de modul de 
organizare şi finanţare al autorităţilor şi instituţiilor publice vizate, potrivit prevederilor prezentei 
legi.  

Întrucât nici Legea-cadru nr.330/2009 şi nici Legea-cadru nr.284/2010 nu au prevăzut 
posibilitatea acordării unor drepturi băneşti menite să substituie măsurile privind securitatea şi 
sănătatea în muncă la care este obligat angajatorul autoritate publică, în mod corect s-a constatat că 
acordarea lor este nelegală. 

Împrejurarea că drepturile speciale au făcut obiectul contractului colectiv de muncă 
nr.15175/24.04.2008, a cărui valabilitate a fost prelungită prin actele adiţionale nr.1/1.03.2009, 
nr.2/9.12.2009, nr.3/15.04.2010 şi nr.4/11.04.2011, nu este suficientă pentru a acorda legitimitate 
plăţilor făcute deoarece prelungirea acordului s-a făcut sub imperiul unei legislaţii care conţinea 
norme prohibitive în legătură cu drepturile de natură salarială ce puteau fi acordate funcţionarilor 
publici, plătiţi de la bugetul statului. 
          De asemenea, nu se poate susţine că adoptarea Legii nr.285/2010, lege specială care cuprinde 
anumite dispoziţii aplicabile pentru anul 2011, a condus la caducitatea Legii nr.284/2010, atâta timp 
cât aceasta din urmă reglementează cadrul general de salarizare pentru personalul din sectorul 
bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, nefiind abrogată. 

Totodată, având în vedere că încheierea actelor adiţionale s-a făcut sub imperiul Legii 
nr.130/1996, abrogarea acestei legi prin Legea dialogului social nr.62/2011 intervenind în mai 2011, 
în mod corect instanţa de fond a reţinut aplicabilitatea disp. art.12 care interziceau clauzele 
referitoare la drepturile ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale. 
          În egală măsură, exonerarea de la plata drepturilor băneşti care exced prevederilor legale, 
acordată prin Legea nr.84/2012, se aplică personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul general 
consolidat al statului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite până la intrarea în 
vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările ulterioare, în baza: a) contractelor sau acordurilor colective de muncă 
încheiate, înregistrate la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după caz, la 
inspectoratele teritoriale de muncă şi necontestate la instanţele judecătoreşti competente; …”, 
situaţie în care nu se regăseşte recurenta, drepturile speciale în cauză fiind negociate şi stabilite între 
părţi după data de 1.01.2011.  

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

 

48. Obligare eliberare diplomă de licenţă şi supliment de diplomă. 
 

Art.2, art.6 alin.1  din Legea nr.288/2004  
Art.34 din OUG nr.75/2005 

Art.60 alin.1 din Legea nr.84/1995 
Art.15 din Ordinul MECTS nr.295/2007 

 
          În conformitate cu art.6 alin.1 din Legea nr.288/2004, „Diploma acordată după finalizarea studiilor 
universitare de licenţă atestă că titularul acesteia a dobândit cunoştinţe şi competenţe generale şi de 
specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice profesiei.”, fiind eliberată, în condiţiile art.15 din Ordinul 
MECTS nr.295/2007 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în 
învăţământul superior, de către instituţia organizatoare. 
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          De asemenea, art.60 alin.1 din Legea nr.84/1995 prevedea că „activitatea didactică se poate organiza 
în următoarele forme: de zi, seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă. Formele de învăţământ seral, cu 
frecvenţă redusă şi la distanţă pot fi organizate de instituţiile de învăţământ superior care au cursuri de zi". 

 
Decizia civilă nr. 1550/CA/16.09.2013 

                           Dosar nr. 599/118/2013 
 

1. Prin sentinţa civilă nr.1287/08.03.2013, Tribunalul Constanţa a admis în parte acţiunea 
formulată de reclamanta [...] împotriva pârâtei Universitatea „[...]”, a obligat pârâta Universitatea 
„[...]” către reclamantă la eliberarea diplomei de licenţă şi a suplimentului de diplomă, a admis 
cererea de chemare în garanţie a Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi a obligat chematul în garanţie 
să aprobe tipărirea formularelor tipizate constând în diplomă de licenţă şi a suplimentul de diplomă 
pentru reclamantă. 
 A obligat pârâta către reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 4,3 lei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că reclamanta, absolvent al 
examenului de licenţa organizat de Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Constanţa, 
specializarea Drept, în perioada 2006 – 2009, a susţinut si promovat Examenul de licenţa in sesiunea 
iulie 2009 şi s-a adresat cu cerere pentru eliberarea diplomei de licenţa, documentele fiindu-le 
solicitate de către angajatori pentru a face dovada studiilor superioare necesare ocupării 
respectivelor locuri de munca. 

Universitatea  [...]  este o instituţie de învăţământ superior înfiinţata prin Legea 443/2002 
astfel încât trebuie sa respecte dispoziţiile legii învăţământului în vigoare la data la care trebuia să îşi 
îndeplinească obligaţia. 

Condiţia pe care trebuie să o îndeplinească solicitantul este aceea a absolvirii studiilor 
universitare si a examenului de licenţa ceea ce in cauza s-a dovedit, astfel ca acest absolvent are 
dreptul recunoscut de lege de a i se elibera diploma de licenţa, act doveditor al finalizării studiilor 
superioare. 

S-a constatat că reclamanta este licenţiat ca urmare a susţinerii şi promovării examenului de 
licenţă organizat în sesiunea 2009, iar MECTS nu a solicitat în instanţă anularea adeverinţei emise şi 
nici nu a invocat neregularităţi în organizarea de către pârâtă a studiilor reclamanţilor. 

Cum reclamanta a făcut dovada promovării examenului de licenţă, fapt atestat şi prin 
adeverinţa eliberată de Universitate, iar diploma face dovada parcurgerii formei de învăţământ 
superior, instanţa de fond a apreciat că în raport de dispoziţiile art.1 din Legea 554/2004 reclamanta 
îşi justifică un drept legal ce trebuie recunoscut de către pârâtă prin emiterea diplomelor de licenţă. 

In ceea ce priveşte cererea de chemare in garanţie, prima instanţă a retinut ca pârâta 
Universitatea [...] Constanţa a făcut demersurile necesare obţinerii tipizatelor in vederea eliberării 
diplomelor de licenţă, prin adresele 769/25.08.2009, 5/10.06.2010, 31/21.06.2010, a comunicat 
MECTS necesarul de tipizate pentru diplomele de studii destinate absolvenţilor promoţiei 2009. 
Întrucât Ministerul nu si-a îndeplinit aceasta obligaţie, Universitatea a revenit cu adresa 
nr.960/08.10.2009 şi ulterior cu adresa nr. 1054/03.02.2011. 

Întrucât obligaţia pârâtei de a elibera diplomele este corelativă obligaţiei Ministerului de a 
aproba tipizarea formularelor, instanţa a admis cererea de chemare în garanţie sub acest aspect, 
reţinând şi faptul că existenţa obligaţiei legale a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului de a aproba tipărirea formularelor tipizate, constând în diploma de licenţă şi a suplimentul 
de diplomă, a fost recunoscută în mod constant în jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
secţia contencios administrativ şi fiscal, soluţia impunându-se şi ca o aplicare a principiului 
coerenţei şi unităţii jurisprudenţei consacrat în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

 2. Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs chematul în garanţie Ministerul Educaţiei 
Naţionale (fost Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ), care a criticat soluţia 
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instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică, prin prisma motivelor de nelegalitate prevăzute de 
art.304 pct.9 şi pct.4 şi art.3041 C.pr.civilă. 

Un prim motiv de recurs este întemeiat pe art.304 pct.9 C.pr.civilă, în sensul că instanţa a 
admis în mod greşit cererea de chemare în garanţie, întrucât faţă de dispoziţiile art.60 C.pr.civilă, 
partea care ar cădea în pretenţii ar putea să se întoarcă împotriva altei persoane cu o cerere în 
despăgubiri, dacă există un raport juridic. 

Între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Universitatea [...] nu există 
un raport juridic care ar putea determina admiterea cererii. 

Atribuţiile şi competenţele M.E.C.T.S. sunt reglementate în HG nr.536/2011 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare şi conform prevederilor art.2 din Legea nr.288/2004 privind 
organizarea studiilor universitare „Organizarea fiecărui ciclu de studii este de competenţa 
instituţiilor de învăţământ superior, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării”. 

Din prevederile legale rezultă fără echivoc că responsabilitatea gestionării, completării şi 
eliberării actelor de studii revine în exclusivitate instituţiei de învăţământ superior. 

S-a arătat că actele de studii pot fi eliberate doar pentru acei absolvenţi care au promovat 
examenele de licenţă şi care au urmat o specializare la o formă de învăţământ acreditată sau 
autorizată să funcţioneze provizoriu conform legislaţiei în vigoare la momentul înscrierii în anul I de 
facultate. 

Aceste acreditări/autorizări provizorii sunt aprobate prin hotărâri de guvern care se 
actualizează anual. 

Potrivit recurentei, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi-a îndeplinit 
obligaţiile ce-i reveneau în ceea ce priveşte emiterea avizului în vederea achiziţionării tipizatelor de 
către universitate, iar dacă aceste tipizate nu au fost gestionate corespunzător, nu este cupla 
ministerului. 

Cu privire la cel de-al doilea motiv de recurs, întemeiat pe art.304 pct.4 din Codul de 
procedură civilă, s-a învederat că sentinţa a fost pronunţată de către instanţa de fond cu depăşirea 
atribuţiilor puterii judecătoreşti.  

Actele de studii pot fi eliberate doar pentru acei absolvenţi care au promovat examenele de 
licenţă şi care au urmat o specializare la o formă de învăţământ acreditată sau autorizată să 
funcţioneze provizoriu conform legislaţiei în vigoare la momentul înscrierii în anul I de facultate. 
Aceste acreditări/autorizări provizorii sunt aprobate prin hotărâri de guvern care se actualizează 
anual. 

Potrivit Legii nr.288/2004, durata ciclurilor de studii pe domenii şi specializări se stabileşte 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea Consiliului Naţional al  Rectorilor, şi se aprobă  
prin hotărâre a Guvernului. 

În prezenta speţă, instanţa de fond a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti şi a obligat 
MECTS să aprobe furnizarea de formulare tipizate pentru diplomă spre a fi eliberate unor persoane 
care au urmat studii cu încălcarea prevederilor legale. Practic, instanţa s-a substituit organismelor de 
certificare a calităţii studiilor universitare, s-a substituit MECTS şi a decis să acorde diplome, fără ca 
aceste diplome să aibă la bază studii universitare cu un parcurs firesc, la specializări autorizate 
provizoriu sau acreditate conform legii. 

Prin obligarea METCS la aprobarea tipăririi formularelor tipizate necesare pentru eliberarea 
diplomelor de licenţă, instanţa a ignorat cadrul legal în vigoare, respectiv Legea nr.288/2004, Legea 
nr.84/1995 şi OMECT nr.2284/2007. 

 Intimata reclamantă a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea recursului. 
Intimata pârâtă Universitatea „[...]”, prin întâmpinarea formulată, a solicitat respingerea 

recursului ca nefondat, arătând că în cauză sunt îndeplinite condiţiile admiterii cererii de chemare în 
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garanţie, fiind legal recunoscut dreptul reclamanţilor de a obţine diploma de licenţă obţinută în urma 
susţinerii examenului de licenţă sesiunea iulie 2009. 

3. Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 

Referitor la motivul prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă, se reţine că, într-adevăr, 
legea prevede organizarea studiilor universitare pe trei cicluri, respectiv studii universitare de 
licenţă, studii universitare de masterat şi studii universitare de doctorat, iar potrivit art.2 din Legea 
nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, „Organizarea fiecărui ciclu de studii este de 
competenţa instituţiilor de învăţământ superior, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.” 
          În conformitate cu art.6 alin.1 din acelaşi act normativ, „Diploma acordată după finalizarea 
studiilor universitare de licenţă atestă că titularul acesteia a dobândit cunoştinţe şi competenţe 
generale şi de specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice profesiei.”, fiind eliberată, în 
condiţiile art.15 din Ordinul MECTS nr.295/2007 privind cadrul general de organizare a examenelor 
de finalizare a studiilor în învăţământul superior, de către instituţia organizatoare. 
          În executarea dispoziţiilor Legii învăţământului nr.84/1995, prin Ordinul MECT nr.2284/2007 
a fost aprobat Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, 
care prevede la art.11 alin.1 că „Activitatea de completare a formularelor actelor de studii - 
referitoare la studii parţiale sau complete - se efectuează în termen de maximum 12 luni de la 
finalizarea studiilor, respectiv de două luni de la confirmarea, prin ordin al ministrului, a titlului 
ştiinţific de doctor - în cazul diplomelor de doctor.” 
          De asemenea, art.8 stabileşte că formularele actelor de studii se achiziţionează de la unitatea 
de specialitate producătoare, pe baza comenzilor transmise anterior acesteia, iar conform art.7, 
„Formularele actelor de studii sunt tipărite şi difuzate, în condiţiile legii, de către unitatea de 
specialitate desemnată de MECT, unitate care poartă întreaga răspundere pentru aprobarea 
comenzilor de la instituţii şi pentru asigurarea securităţii tipăririi şi păstrării formularelor până la 
ridicarea acestora de către instituţiile beneficiare.” 
          Faţă de procedura astfel reglementată, se constată că refuzul pârâtei Universitatea [...] de a 
elibera reclamantei diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă este strâns legat de refuzul 
pârâtului Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de a aproba tipărirea formularelor 
tipizate corespunzătoare, refuz pe care instanţa de fond l-a apreciat în mod corect ca fiind unul 
nejustificat. 
          Reclamanta a urmat cursurile Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică din cadrul 
Universităţii [...], specializarea drept, şi a susţinut şi promovat Examenul de licenţă în sesiunea iulie 
2009, fiindu-i eliberată adeverinţă care atestă absolvirea facultăţii şi promovarea examenului de 
licenţă. 
         Universitatea  [...]  este instituţie de învăţământ superior înfiinţată prin Legea 443/2002, fiind 
prevăzut la art.3 că „După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Universităţii "[...]" din 
Bucureşti vor intra şi facultăţile, colegiile şi specializările, altele decât cele menţionate la art. 2, 
acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.” 
           Curtea reţine că, în conformitate cu art.29 alin.3 din OUG nr.75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, „În învăţământul superior evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor 
instituţionale pentru fiecare program din ciclul de licenţă, care duce la o calificare universitară 
distinctă.” 
          De asemenea, art.60 alin.1 din Legea nr.84/1995 prevedea că „activitatea didactică se poate 
organiza în următoarele forme: de zi, seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă. Formele de învăţământ 
seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă pot fi organizate de instituţiile de învăţământ superior care au 
cursuri de zi". 

În considerarea acestor dispoziţii, universitatea pârâtă a organizat forme de învăţământ cu 
frecvenţă redusă şi la distanţă pentru specializarea drept din cadrul Facultăţii de Drept şi 
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Administraţie Publică, fără ca recurentul, considerând că nu sunt respectate standardele de calitate, 
să ia măsurile prevăzute de art.34 din OUG nr.75/2005 pentru încetarea definitivă a şcolarizării în 
cadrul programului respectiv de studii. 

În egală măsură, instanţa nu a fost învestită cu analiza existenţei sau valabilităţii 
autorizării/acreditării programului de studiu urmat de reclamanţi, astfel că apărările recurentului în 
acest sens nu pot fi avute în vedere. 

Raportat la cel de-al doilea motiv de recurs întemeiat pe prevederile art.304 pct.4 Cod 
procedură civilă, se constată că instanţa de fond nu a negat  atribuţiile şi competenţa recurentului în 
ceea ce priveşte organizarea şi coordonarea sistemului naţional de învăţământ superior şi 
organizarea mecanismelor de asigurare a calităţii în învăţământ, ci a stabilit, în mod legal, că pârâta 
are o anumită obligaţie legală de natură administrativă, în scopul recunoaşterii dreptului legitim al 
reclamantei.  

Potrivit art.1 din Legea nr.554/2004, cenzurarea refuzului nejustificat de eliberare a unui 
înscris sau de efectuare a unei operaţiuni administrative este dată în competenţa instanţei de 
contencios administrativ, astfel că pronunţarea instanţei în sensul menţionat nu poate fi apreciată ca 
o încălcare a atribuţiilor puterii judecătoreşti. 

Curtea consideră că aprecierea asupra condiţiilor legale pe care pârâta trebuie să le 
îndeplinească pentru ca dreptul invocat de reclamantă să fie unul legitim ţine de legalitatea şi 
temeinicia pe fond a soluţiei pronunţate, iar nu de încălcarea normelor de competenţă generală 
stabilite în favoarea instanţelor de judecată. 

Reţinând şi practica constantă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materie, pentru 
considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurent sunt nefondate, în baza art.312 
alin.1 Cod procedură civilă, Curtea va respinge recursul ca nefondat. 
 

49. Anulare act administrativ. Suspendare executare act administrativ. Obligaţia 
formulării plângerii prealabile. Inadmisibilitatea acţiunii în faţa instanţei. 
 

Art.7 alin.1, 3, 5 din Legea nr.554/2004 
Recomandarea (2001) 9 a Comitetului de Miniştri  

către Statele Membre ale Consiliului Europei 
Art.109 alin.3 Cod procedură civilă 

 
Potrivit prevederilor 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”. 

Alin.3 al art.7 prevede că „Este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana vătămată 
într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat 
altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia, în limitele 
termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7)”. 

Prezenta lege a contenciosului administrativ a reglementat instituţia recursului administrativ ţinând 
seama şi de Recomandarea Rec (2001) 9 (adoptată la 05.09.2001) a Comitetului de Miniştri către Statele 
Membre ale Consiliului Europei asupra modalităţilor alternative de reglementare a litigiilor între 
autorităţile administrative şi persoanele private, care statuează că recursurile faţă de administraţie pot fi 
obligatorii, în anumite cazuri, înainte de sesizarea instanţei. 

Articolul 7 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 stabileşte ca regulă obligativitatea 
procedurii administrative prealabile, dreptul unei terţe persoane de a exercita acţiunea prealabilă, conform 
alin.3 din lege, fiind chiar un efect al recunoaşterii terţei persoane ca subiect de drept ce poate sesiza 
instanţa de contencios administrativ. 
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Legea contenciosului administrativ arată expres situaţiile în care nu este necesară plângerea 
prealabilă, în cadrul alin.5 al art.7, astfel că în toate celelalte situaţii, indiferent dacă reclamantul este 
destinatarul actului administrativ sau este un terţ, procedura prealabilă este obligatorie, lipsa acesteia se 
invocă în condiţiile art.109 alin.3 C.pr.civilă şi atrage inadmisibilitatea acţiunii în faţa instanţei. 

 
Decizia civilă nr. 1651/CA/23.09.2013 

                           Dosar nr. 8462/118/2012 
 

 1. Prin sentinţa civilă nr.3931/25.10.2012, Tribunalul Constanţa a admis excepţia 
inadmisibilităţii şi a respins în totalitate cererea formulată de reclamanta SC [...] SRL, în 
contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local Năvodari şi Oraşul Năvodari prin Primar, ca inadmisibilă, 
reţinând următoarele: 
 Prin cererea dedusă judecăţii, reclamanta SC [...] S.A. a solicitat anularea HCL  Năvodari nr. 
152/28.07.2011 şi suspendarea executării HCL Năvodari nr. 152/28.07.2011, în  conformitate cu 
disp. art. 15, coroborate  cu  prevederile art. 2 al.1 lit. t şi s din legea 554/2004, susţinând că 
hotărârea nu este motivată în drept, aspect care este pe deplin dovedit de prevederile art. 5 din 
hotărâre, prin care se aprobă  aportul în natură al Oraşului Năvodari în sumă de 4.500.000 lei,  
coroborat cu art. 9 din aceeaşi hotărâre prin care se precizează sursa aportului, respectiv transferul  
unor construcţii şi aportarea acestora la capitalul SC [...] S.A. 
           Se arată că pârâtul Oraşul Năvodari nu a probat existenţa dreptului său de proprietate, 
bunurile fiind deţinute în proprietate de societatea reclamantă. 
           Prin dispoziţiile art. 13 din  hotărâre se  precizează că autoritatea deliberativă renunţă  la unul 
din atributele principale ale dreptului de proprietate, respectiv dreptul de folosinţă, prin art. 14 
aprobându-se ca investiţiile edificate în viitor de către Oraşul Năvodari pe terenul dat în  folosinţă să 
fie administrate de această societate, deci să fie  încredinţate unui terţ, fără  parcurgerea procedurilor 
legale. 
  Cu privire la construcţiile constituite ca aport în natură, proprietatea sa, arată reclamanta că 
acestea sunt înscrise în Registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni al Notariatului de Stat Constanţa nr. 
7712/1996, iar folosinţa pentru suprafaţa de 563154 mp a fost confirmată de pârâtul Oraşul 
Năvodari prin adresele 23450/ 02.07.2010, respectiv 34669/03.12.2009, prin care s-a emis acordul 
cu privire la intabularea dreptului de proprietate asupra construcţiilor C21-23 şi a dreptului de 
folosinţă asupra terenului aferent. 
 Apreciază reclamanta asupra nelegalităţii transferului aportului în natură prevăzut de art. 9 
din hotărâre, coroborată  cu nerespectarea  efectuării  publicităţii prevăzute de art. 100 din Legea nr. 
31/1990 şi art. 13 din actul constitutiv al SC  [...] S.A., ceea ce conduce la nulitatea  societăţii  
conform art. 56 din Legea nr. 31/1990. 
  În  motivarea cererii de suspendare a executării actului administrativ se invocă  art. 15 al.1 
cu referire la art. 14 al.1 din Legea 554/2004, apreciind că sunt  îndeplinite în cauză  cerinţele 
privind existenţa unui caz bine justificat şi iminenţa producerii unei pagube. 
  Pârâtul Consiliul Local Năvodari a depus întâmpinare prin care a  invocat  pe cale de 
excepţie inadmisibilitatea acţiunii prin raportare la dispoziţiile art.7 al.1, respectiv art.7 al.3 din 
legea 554/2004, motivat de faptul că deşi reclamanta a luat cunoştinţă  de  actul administrativ a  
cărui  anulare o solicită, nu a  parcurs  procedura  prealabilă stabilită de dispoziţiile anterior 
menţionate. 
  Pe fondul cauzei s-a arătat că reclamanta nu este în măsură  a-şi dovedi dreptul de 
proprietate întrucât nu prezintă vreun titlu de natură a-i fundamenta susţinerea, înscrisurile 
menţionate  făcând referire  expresă  la trecerea  din patrimoniul statului şi administrarea oraşului 
Constanţa, în proprietatea Uniunii Generale a Sindicatelor din România a  unor construcţii  şi a 
terenului aferent acestora. 
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A apreciat pârâtul  că  în raport de art. 477 din Vechiul Cod Civil cu referire la disp. art. 25 
din Legea 213/1998, bunurile pe care Oraşul Năvodari, ca asociat al societăţii  constituite, le-a 
aportat  în natură la capitalul social al acesteia în temeiul HCL 152/28.07.2011 au aparţinut 
domeniului privat al unităţii administrativ teritoriale, fiind corect inventariate în componenţa sa, 
astfel că reclamanta nu  probează  existenţa  unei vătămări aduse dreptului propriu prin actul 
administrativ  contestat. 
 În legătură cu excepţia inadmisibilităţii, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 Prin Hotărârea nr. 152/28.07.2011 a Consiliului Local Năvodari, în temeiul  Legii 31/1990, 
art. 35 al.2 din Legea 273/2006, respectiv art. 35 alin.6 lit.a pct.14 şi ale art. 45 alin.1 din Legea 
215/2001 s-a aprobat înfiinţarea societăţii comerciale  [...] S.A., stabilindu-se componenţa şi 
structura capitalului social, calitatea de acţionar, sediul social, calitatea de administrator. 
  Dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 554/2004 stabilesc că 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.  
 Potrivit primei instanţe, din dispoziţiile art. 7 al.3  al legii  554/2004 rezultă  că  este 
îndreptăţită  să introducă  plângere prealabilă şi persoana  vătămată  într-un drept al său  sau într-un 
interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual  adresat altui  subiect de drept, 
termenul de promovare a plângerii prealabile situându-se  în limita celui  prevăzut de art. 7 alin.7 
din acelaşi act normativ şi începe  să curgă  din momentul în care  partea a luat cunoştinţă  pe orice 
cale de existenţa acestuia. 

 În speţă reclamanta are calitatea de terţ în raport cu actul administrativ cu caracter individual 
în discuţie, fiind  îndreptăţită  să introducă  plângerea prealabilă din momentul  în care a luat 
cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia potrivit dispoziţiilor anterior enunţate şi în această 
ipoteză operând limitele termenului de 6 luni  de la emiterea actului  prevăzută de art. 7 alin.7, 
necesitatea  instituirii unui astfel de termen  de prescripţie izvorând din considerente  legate de 
respectarea principiului securităţii  şi stabilităţii raporturilor juridice. 

 A reţinut judecătorul fondului că potrivit înscrisurilor ataşate la dosar, reclamanta a luat 
cunoştinţă  de conţinutul HCL 152/28.07.2011 cel mai târziu  la data de 11.10.2011, când aceasta a 
fost comunicată prin adresa 24384/22.09.2011, fiind înregistrată la sediul acesteia sub nr. 787 bis, 
dată de la care a început să curgă  termenul  de 30 de zile  pentru  promovarea  plângerii prealabile. 

Reclamanta nu a promovat plângerea  prealabilă, apreciind  că  dispoziţiile  art. 7 al.3 din 
legea 554/2004 instituie în favoarea  terţilor vătămaţi  prin emiterea  unui act administrativ cu 
caracter individual adresat altui subiect de drept, facultatea şi nu obligativitatea  parcurgerii  
recursului graţios. 
   Tribunalul a apreciat că parcurgerea acestei proceduri este obligatorie potrivit  disp. art. 7 
alin.1 din Legea 554/2004, exercitarea recursului graţios fiind de esenţa contenciosului 
administrativ, iar pe de altă  parte  de faptul că excepţiile de la această regulă sunt strict prevăzute la 
art. 7 alin.5 din acelaşi act normativ, care  reglementează situaţiile  în care nu  este  obligatorie 
parcurgerea plângerii prealabile, situaţii  în care reclamanta nu se află. 

 Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ, reclamantul trebuie să se fi 
adresat autorităţii administrative cu o cerere, instanţa de judecată neputând cenzura decât actul 
administrativ propriu-zis  emis ca urmare a cererii formulate de către o persoană, nesoluţionarea 
cererii sau refuzul nejustificat de a soluţiona cererea.  

Şi în ceea ce priveşte cererea de suspendare a actului administrativ condiţia  stabilită de 
dispoziţiile anterior menţionate este prevăzută în mod expres de art. 15  alin.1 cu referire la art. 14 
alin.1 din Legea nr.554/2004, pentru a se dispune de către instanţa de judecată suspendarea actului 
administrativ trebuind să fie dovedită de către reclamant îndeplinirea cumulativă a trei condiţii: 
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cazul bine justificat; iminenţa producerii unei pagube, precum şi dovada sesizării organului emitent 
cu recursul graţios, ca o condiţie de exercitare a cererii de suspendare a actului administrativ. 

 
 2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs reclamanta SC [...] SRL, care a 
criticat soluţia instanţei de fond pentru nelegalitate şi netemeinicie, prin prisma motivului de recurs 
prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civilă şi în raport de prevederile art.3041 C.pr.civilă. 
 A susţinut recurenta reclamantă că instanţa de fond a reţinut în mod corect că societatea are 
calitate de terţ în raport de actul administrativ contestat şi a stabilit că reclamanta era îndreptăţită să 
introducă plângere prealabilă din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa 
actului. 
 Se învederează că sub aspectul luării la cunoştinţă a existenţei actului administrativ, 
hotărârea a validat în mod greşit înscrisuri depuse de intimata pârâtă Consiliul Local Năvodari, 
respectiv adresa nr.24384/22.09.2011, despre crea se afirmă că a fost înregistrată la sediul 
reclamantei sub nr.787 bis din 11.10.2011. 
 Arată recurenta că astfel de înscrisuri nu au fost înregistrate la sucursala Năvodari a 
societăţii, iar adresa prezentată este falsă. 

De asemenea, menţionează recurenta că hotărârea pronunţată are la bază şi o interpretare 
greşită a prevederilor legii nr.554/2004, întrucât alineatul 3 al articolului 7 nu instituie pentru terţul 
prejudiciat obligaţia să formuleze plângere prealabilă, ci acesta este îndreptăţit să o facă, legiuitorul 
reglementând diferit problema plângerii prealabile în cadrul alin.1, când arată că „trebuie”, spre 
deosebire de textul alin.3 când spune că este „îndreptăţit” să formuleze plângere. 

Textul este în favoarea terţului prejudiciat, pentru că el poate avea interesul, ca prin recursul 
graţios să obţină recunoaşterea şi protejarea dreptului său, dar în nici un caz nu are obligaţia să o 
facă, aşa cum este cazul destinatarului actului administrativ. 

Se precizează că reclamanta nu a luat cunoştinţă de actul administrativ, respingerea cererii de 
suspendare a executării actului administrativ fiind la fel de criticabilă. 

Solicită recurenta, în consecinţă, admiterea recursului, casarea în totalitate a sentinţei 
recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare acelu[...] tribunal. 

Intimaţii pârâţi Consiliul Local Năvodari şi Oraşul Năvodari prin Primar nu au formulat 
întâmpinare. 

În probaţiune, recurenta reclamantă SC [...] SRL a solicitat, în temeiul prevederilor art.175 
C.pr.civilă, obligarea SC [...] SA să înainteze originalele înscrisurilor la care face referire Tribunalul 
Constanţa în soluţionarea excepţiei inadmisibilităţii pentru lipsa plângerii prealabile, cerere respinsă 
de Curte în considerarea motivelor de fapt şi de drept avute în vedere de către prima instanţă. 

 
3. Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile recurate, prin prisma criticilor 

formulate, Curtea apreciază că recursul nu este întemeiat, pentru următoarele argumente: 
Se impune precizarea că în faţa instanţei de fond reclamanta a susţinut, în raport cu excepţia 

inadmisibilităţii, că, având calitatea de terţ faţă de actul administrativ contestat, nu avea obligaţia 
formulării plângerii prealabile, acesta fiind şi ipoteza analizată de judecător. 

Astfel, potrivit prevederilor 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”. 

Alin.3 al art.7 prevede că „Este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana 
vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter 
individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de 
existenţa acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7)”. 
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Prezenta lege a contenciosului administrativ a reglementat instituţia recursului administrativ 
ţinând seama şi de Recomandarea Rec (2001) 9 (adoptată la 05.09.2001) a Comitetului de Miniştri 
către Statele Membre ale Consiliului Europei asupra modalităţilor alternative de reglementare a 
litigiilor între autorităţile administrative şi persoanele private, care statuează că recursurile faţă de 
administraţie pot fi obligatorii, în anumite cazuri, înainte de sesizarea instanţei. 

Articolul 7 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 stabileşte ca regulă 
obligativitatea procedurii administrative prealabile, dreptul unei terţe persoane de a exercita acţiunea 
prealabilă, conform alin.3 din lege, fiind chiar un efect al recunoaşterii terţei persoane ca subiect de 
drept ce poate sesiza instanţa de contencios administrativ. 

Legea contenciosului administrativ arată expres situaţiile în care nu este necesară plângerea 
prealabilă, în cadrul alin.5 al art.7, astfel că în toate celelalte situaţii, indiferent dacă reclamantul este 
destinatarul actului administrativ sau este un terţ, procedura prealabilă este obligatorie, lipsa acesteia 
se invocă în condiţiile art.109 alin.3 C.pr.civilă şi atrage inadmisibilitatea acţiunii în faţa instanţei. 

Deşi la prima instanţă reclamanta s-a apărat susţinând numai facultatea oferită de lege şi nu 
obligaţia stabilită de a formula plângere prealabilă, în recurs a susţinut şi faptul că nu a avut 
cunoştinţă despre existenţa actului administrativ contestat, înscrisurile avute în vedere de către 
judecătorul fondului fiind false. 

Formulând acţiunea în contencios administrativ, rezultă cu evidenţă că reclamanta a luat 
cunoştinţă, la un moment dat, de existenţa şi conţinutul HCL Năvodari nr.152/28.07.2011, iar de la 
data luării la cunoştinţă, pe orice cale, avea obligaţia formulării plângerii prealabile în condiţiile 
art.7 din Legea nr.554/2004 şi ulterior avea dreptul de a sesiza instanţa de contencios administrativ. 

Întrucât nu a uzat de această procedură prealabilă, acţiunea în faţa instanţei este inadmisibilă. 
Din acest punct de vedere nici nu are relevanţă dacă adresa nr.787 bis înregistrată la SC [...] 

Bucureşti SRL, Sucursala Năvodari, la data de 11.10.2011, nu este reală, societatea reclamantă 
având obligaţia de a formula plângerea prealabilă de la momentul la care a aflat despre act, 
indiferent când a fost acest moment, dacă acesta nu a fost momentul 11.10.2011 susţinut de pârât. 
 Faţă de toate aceste argumente,  în temeiul prevederilor art. 312 alin.1 Cod pr.civilă, 
apreciind că nu sunt motive pentru reformarea hotărârii instanţei de fond, Curtea va respinge 
recursul de faţă ca nefondat. 

Întrucât recursul a fost respins, iar intimaţii au solicitat obligarea recurentei la suportarea 
cheltuielilor de judecată efectuate în recurs, având în vedere şi prevederile art.274 alin.1 C.pr.civilă, 
conform cărora “partea care cade în pretenţiuni va fi obligată la cerere, să plătească cheltuielile de 
judecată”, precum şi dovada efectuării acestor cheltuieli constând în onorariu avocat, instanţa va 
obliga recurenta la plata sumei de 1860 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 
 

50. Anulare act administrativ. Proces de reorganizare instituţională. Încetare raporturi 
de serviciu. Invocare lipsă acordare preaviz. 
 

Art.6 alin.1 din CEDO 
Cauza Ruiz Torija vs. Spania din 09.12.1994 

Art. 34 din Legea nr.188/1999 
Art. 69 alin.1 lit.j din Legea nr. 360/2002 

 
Art. 1 din Ordinul MAI nr. 129/2011 stabileşte faptul că procedura pentru organizarea şi 

desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a 
aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul MAI este aplicabilă personalului care a ocupat 
posturi de natura celor desfiinţate în cadrul aceleiaşi structuri anterior reducerii de posturi, sintagma 
„posturi de natura celui desfiinţat” referindu-se la posturile care, deşi au denumiri diferite în schema 
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unităţii, sunt asemănătoare prin atribuţii, adică posturi ce implică funcţii de acelaşi gen, fiind destinate să 
servească aceluiaşi fel de nevoi ale instituţiei publice.  

Dat fiind faptul că reorganizarea instituţiei pârâte a avut loc în condiţii speciale, conţinutul deciziei 
de eliberare a reclamantei din funcţie trebuie să se raporteze la aceste condiţii, neputând fi cenzurat exclusiv 
prin prisma cerinţelor enunţate de reclamantă, respectiv a disp. art.69 şi 76 din codul muncii. 

Măsura încetării raporturilor de serviciu a fost motivată şi justificată de pârâtă, fiind întemeiată pe 
disp. art.69 alin.(1) lit.j din Legea nr.360/2002 respectiv „când, în urma reorganizării activităţii Ministerului 
Administraţiei şi Internelor sau a unei unităţi de poliţie ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de 
poliţistul respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi 
unitate sau în alte unităţi.” 

Invocarea lipsei acordării preavizului nu constituie motiv de nulitate a dispoziţiei de încetare a 
raporturilor de serviciu ale reclamantei, nu afectează valabilitatea acesteia, ci dă dreptul la despăgubiri 
pentru prejudiciul afirmat de funcţionarul public  aflat într-o atare situaţie. 
 

Decizia civilă nr. 1714/CA/02.10.2013 
                           Dosar nr. 15310/118/2011 

 
 Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia 
de Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr. 15310/118/2011 reclamantul [...] a solicitat în 
contradictoriu cu pârâţii IJPF CONSTANŢA (în prezent GC CONSTANŢA) şi [...] - şef al 
Inspectoratului, următoarele:  

- anularea Dispoziţiei şefului inspectoratului nr. 1932157 din 28.09.2011; 
- anularea Dispoziţiei şefului inspectoratului nr. 746820 din 06.07.2011;  
- reintegrarea în funcţia deţinută anterior şi repararea pagubelor suferite.  
 În motivarea cererii reclamantul a arătat că a avut gradul de agent principal de poliţie şi a 

fost încadrat ca agent II la Compartimentul Ture Serviciu din cadrul Grupului de Nave Mangalia al 
IJPF Constanţa. 

 Prin dispoziţia şefului inspectoratului nr. 746820 din 06.07.2011 a fost pus la dispoziţia 
inspectoratului pe o perioadă de 3 luni, respectiv între 06.07. - 06.10.2011, în conformitate cu 
prevederile art. 22, alin.8 din Legea nr.360/2002 privind statutul poliţistului, datorită aplicării unor 
măsuri de reorganizare instituţională, după cum se precizează în document. 

Această dispoziţie nu este legală, deoarece nu există un ordin al ministrului care să cuprindă 
„situaţiile temeinic justificate", s-a dispus această măsură în perioada în care se afla în concediu 
medical legal şi s-au încălcat prin măsura luată mai multe prevederi legale. 

Prin Sentinţa civilă nr. 4543/29.11.2012 Tribunalul Constanţa a respins excepţia lipsei de 
obiect a cererii de chemare în judecată.  

A respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul [...], în contradictoriu cu 
pârâţii GC Constanţa şi [...], ca nefondată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că reintegrarea în funcţia 
deţinută anterior reprezintă doar o cerere accesorie faţă de cererea de anulare a Dispoziţiei şefului 
inspectoratului nr. 1932157 din 28.09.2011 şi că, de asemenea, atâta timp cât reclamantul invocă 
motive de nelegalitate distincte în ceea ce priveşte Dispoziţia şefului inspectoratului nr. 746820 din 
06.07.2011, de punere la dispoziţie, nu se poate reţine că cererea de anulare a acestei dispoziţii 
rămâne fără obiect urmare a producerii efectelor proprii ale acesteia.  

 În ceea ce priveşte Dispoziţia I.J.P.F. Constanţa nr. 746820/06.07.2011 privind punerea la 
dispoziţie a reclamantului, motivele de nelegalitate invocate de către reclamant au fost apreciate 
nefondate, principala critică de nelegalitate invocată de către reclamant referindu-se la luarea 
măsurii de punere la dispoziţie în timp ce se afla în concediu medical, deşi, pe de altă parte, susţine 
că Legea nr. 188/1999 republicată nu îi este aplicabilă.  
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Tribunalul a apreciat că nu poate fi reţinută însă încălcarea disp. art. 34 din Legea 
nr.188/1999 dat fiind că raporturile de serviciu ale reclamantului nu au fost modificate prin punerea 
la dispoziţie, chiar dacă se arată în cuprinsul dispoziţiei că, pe perioada punerii la dispoziţie, 
reclamantul se încadrează în condiţii normale de muncă, aceasta nu se constituie într-o situaţie de 
modificare a raporturilor de serviciu, în sensul legii  modificare ce are loc, în cazul poliţiştilor, în 
condiţiile art. 46, 47 din Legea nr. 360/2002 – mutarea într-o altă unitate, delegare, detaşare sau 
transfer.  

 În ceea ce priveşte împrejurarea că răspunsul la plângerea prealabilă este semnat doar de 
către Şeful Inspectoratului sau indicarea pretins greşită a conţinutului art. 94 alin.1 lit.h din Legea 
nr. 188/1999, aceste motive nu au fost reţinute drept argumente pentru anularea Dispoziţiei I.J.P.F. 
Constanţa nr. 746820/06.07.2011, dat fiind că obiectul analizei instanţei de judecată îl constituie 
actul administrativ propriu zis, potrivit art. 1 alin.11 din Legea nr. 554/2004, iar nu răspunsul la 
plângerea prealabilă formulată.  

 În ceea ce priveşte nerespectarea, la emiterea Dispoziţiei I.J.P.F. Constanţa nr. 
746820/06.07.2011 a Dispoziţiei Inspectorului General nr. 265751/14.07.2011, Tribunalul a 
considerat că acest ordin arată la art. 3 că procesul de reorganizare instituţională nu poate afecta 
personalul pentru care dispoziţiile legale în vigoare instituie pentru angajator interdicţii temporare 
cu privire la încetarea raporturilor de muncă/serviciu ori obligaţia rezervării postului aferent funcţiei 
ocupate pe perioadele în care acesta se află într-una din situaţiile menţionate (punerea la dispoziţie, 
suspendarea raporturilor de serviciu, concediu pentru creşterea copilului, concedii medicale, 
concedii de maternitate, internări în spital, starea de graviditate, exercitarea unei funcţii eligibile 
într-un organism sindical).   

În ceea ce priveşte nerespectarea art. 10, alin. (2) din Legea nr. 69/2010, s-a reţinut că 
Dispoziţia I.J.P.F. Constanţa nr. 746820/06.07.2011 nu a fost emisă în aplicarea acestui act 
normativ.  

 În ceea ce priveşte Dispoziţia I.J.P.F. Constanţa nr. 1932157/28.09.2011, motivele de 
nelegalitate invocate de către reclamant au fost considerate ca nefondate deoarece potrivit art. 69 
alin.1 lit.j din Legea nr. 360/2002 încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului se dispune în mod 
corespunzător de către persoanele care, potrivit art. 15, au competenţa de acordare a gradelor 
profesionale, când, în urma reorganizării activităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a 
unei unităţi de poliţie ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de poliţistul respectiv, nu 
sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte 
unităţi.  

În speţă, actele dosarului relevă că a avut loc o reorganizare prin efectul legii, la nivelul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, în sensul reducerii numărului de funcţii atât la nivelul 
instituţiei, IJPF Constanţa, respectiv Grupul de Nave Mangalia, din care face parte reclamantul.  

Împrejurarea că postul deţinut de către reclamant - agent II la Compartimentul Ture Serviciu 
din cadrul Grupului de Nave Mangalia, a fost desfiinţat, este recunoscut de către acesta implicit prin 
întrebarea 3 din interogatoriul administrat pârâţilor. 

În aplicarea Procedurii - cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru 
departajare in vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a aplicării masurilor de 
reorganizare instituţională la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată prin 
O.M.A.I. nr. 129/23 iunie 2011, se emite Dispoziţia IGPF nr. 265.703/04.07.2011 pentru stabilirea 
probelor administrate în cadrul examenelor pentru departajare în vederea numirii în funcţie a 
poliţiştilor şi pentru adoptarea unor măsuri organizatorice.  

S-a arătat, în esenţă, în cuprinsul Dispoziţiei nr. 265.703/04.07.2011, următoarele: că fac 
obiectul acestei dispoziţii poliţiştii afectaţi de reorganizare, adică acei poliţişti care au ocupat posturi 
de natura celor desfiinţate în cadrul aceleiaşi structuri/aceluiaşi compartiment; cu data de 06.07.2011 
poliţiştii afectaţi de reorganizare se pun la dispoziţie, potrivit art. 22 alin.8 din Legea nr. 360/2002; 
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poliţiştii puşi la dispoziţie vor fi informaţi prin actul de punere la dispoziţie asupra posibilităţii de a 
participa la examenul de departajare (în vederea numirii în funcţie a personalului care a ocupat 
posturi de natura celor desfiinţate în cadrul aceleiaşi/aceluiaşi structuri/aceluiaşi compartiment, 
anterior reorganizării/reducerii de posturi),  precum şi asupra consecinţelor neparticipării sau 
nepromovării examenului, respectiv încetarea raporturilor de serviciu la expirarea termenului de 
punere la dispoziţie, în conformitate cu prevederile art. 69, alin. 1, lit. j din Legea 360/2002 privind 
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; condiţiile de înscriere şi de organizare 
a examenului se afişează la sediul fiecărei unităţi/subunităţi afectate de reorganizare cu cel puţin 20 
de zile înainte de data susţinerii probei iar înscrierea la procedura de examinare se face în maxim 15 
zile de la data publicării /afişării condiţiilor de înscriere şi de organizare a examenului. S-a mai 
arătat că pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul structurilor care nu fac obiectul reorganizării 
sau a posturilor nou înfiinţate se va organiza examen de departajare pentru selecţia poliţiştilor care 
au fost încadraţi anterior în structuri/compartimente desfiinţate în întregime şi îndeplinesc cerinţele 
posturilor vacante.  

S-a dovedit de către pârâţi organizarea în intervalul 06.07.2011 - 28.09.2011 a nu mai puţin 
de 12 proceduri de selecţie/recrutare în vederea departajării sau ocupării funcţiilor vacante.   
 S-a reţinut că procedura de selecţie organizată în data de 02.08.2011 (anunţurile 
747308/08.07.2011 şi 747766/27.07.2011), singura organizată în executarea Dispoziţiei IGPF nr. 
265.703/04.07.2011, respectă termenul de 20 de zile stabilit prin Dispoziţie pentru desfăşurarea 
examenului, cât şi cel de 15 zile, maximal, stabilit pentru înscriere. 
 Împrejurarea că reclamantul s-a aflat în perioada 05.07.2011 - 07.08.2011 în concediu 
medical nu poate conduce prin sine însăşi la constatarea nelegalităţii Dispoziţiei I.J.P.F. Constanţa 
nr. 1932157/28.09.2011, adeverinţele prezentate nefăcând dovada imposibilităţii fizice  de a  se  
prezenta la examenul organizat, cu atât mai mult cu cât celelalte proceduri de selecţie au fost 
organizate după expirarea perioadei în care reclamantul susţine că s-a aflat în concediu medical.  

Potrivit înscrisurilor depuse abia după încetarea raporturilor de serviciu, reclamantul s-a 
înscris la astfel de examen, renunţând însă la concursul pentru funcţia agent II la compartimentul 
Ture Serviciu al Grupului de Nave Mangalia, din 06.10.2011, şi fiind respins la interviul pentru 
ocuparea funcţiei agent III al compartimentului ture serviciu din cadrul Sectorului PF Ostrov, din 
07.10.2011.  

În ceea ce priveşte respectarea art. art. 69, alin.l, lit.j. din Legea nr. 260/2002, la dosarul 
cauzei a fost depusă adresa nr. 1929377/08.09.2011 prin care se  solicită de către I.J.P.F. Constanţa 
informaţii de la IGPF în sensul existenţei la nivel naţional a unor posturi vacante în vederea 
încadrării ofiţerilor şi agenţilor de poliţie aflaţi la dispoziţia I.J.P.F. Constanţa.  

În ceea ce priveşte nerespectarea dispoziţiilor Codului Muncii, Tribunalul a reţinut că 
Dispoziţia  I.J.P.F. Constanţa nr. 1932157/28.09.2011 cuprinde motivele care au determinat 
încetarea raporturilor de serviciu; decizia nu putea să cuprindă durata preavizului, criteriile de 
stabilire a ordinii de priorităţi, lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate, în considerarea 
statutului special al reclamantului, căruia îi sunt aplicabile dispoziţiile din legea specială care îi 
reglementează statutul. În ceea ce priveşte împrejurarea că nu este indicat cuantumul exact al 
drepturilor băneşti care i se cuvin, nu poate fi primit acest motiv de nelegalitate în condiţiile 
inexistenţei unei dispoziţii legale care să impună o asemenea menţiune.  

În ceea ce priveşte încălcarea disp. art. 15, art. 22 alin.7 şi art. 69 alin.1 din Legea nr. 
360/2002, în sensul că dispoziţia contestată a fost emisă de către o persoană care nu avea 
competenţă în acest sens, s-a reţinut că potrivit 22 alin.7 competenţele emiterii actelor administrative 
privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al poliţistului se 
stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.  

Or, potrivit O.M.A.I. nr. 600/15.04.2005 se dă în competenţa şefilor unităţilor de poliţie, care 
includ şi unităţile teritoriale ale PF Române, eliberarea din funcţie a personalului din structurile 
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subordonate care nu se regăseşte în competenţa superioară, astfel că acest motiv de nelegalitate este 
nefondat. 

În ceea ce priveşte nerespectarea O.M.A.I. nr. 300/21.06.2004, care susţine reclamantul, nu 
prevăd situaţia de a fi pus la dispoziţie şi de a da apoi concurs pentru încadrare pe aceeaşi funcţie 
sau pe ceva similar, se observă că, într-adevăr, O.M.A.I. nr. 300/21.06.2004 nu prevede o asemenea 
procedură. O.M.A.I. nr. 300/21.06.2004 este dat însă în aplicarea Legii nr. 36/2002, care prevede, 
aşa cum s-a arătat mai sus, că încetarea raporturilor de serviciu se poate dispune când, în urma 
reorganizării activităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a unei unităţi de poliţie ori a 
reducerii unor posturi de natura celui ocupat de poliţistul respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca 
acesta să fie încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi, situaţie în care  
poliţiştii pot fi puşi la dispoziţia unităţii pe o perioadă de cel mult 3 luni. 

 Împrejurarea că prin act administrativ ulterior, necontestat - O.M.A.I. nr. 129/23 iunie 2011 
privind aprobarea Procedurii - cadru privind organizarea si desfăşurarea examenului pentru 
departajare în vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de 
reorganizare instituţională la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, se reglementează 
proceduri interne de departajare a poliţiştilor aflaţi în situaţii similare reclamantului, nu conduce la 
încălcarea nici a O.M.A.I. nr. 300/21.06.2004 şi nici a Legii nr. 36/2002, ci, dimpotrivă, garantează 
o selecţie imparţială şi nediscriminatorie a celor urmează a fi numiţi în funcţie pe posturile rămase în 
urma reorganizării.  

Nu a fost reţinută aplicarea discriminatorie a măsurilor de reorganizare, prin menţinerea în 
funcţii a unor poliţişti în situaţii similare reclamantului (concediu medical), neexistând dovezi 
suficiente în ceea ce priveşte identitatea de situaţie invocată de către reclamant.  

Pentru considerentele reţinute, instanţa a respins cererea de chemare în judecată ca nefondată.  
 Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul [...], care a criticat-o ca fiind 
nelegală şi netemeinică. 
 1. Cu privire la cererea de anulare a Dispoziţiei Şefului IJPF Constanţa nr.746820 din 
06.07.2011 de punere la dispoziţia unităţii, solicită să se observe că procesul de reorganizare 
instituţională nu poate afecta personalul aflat în concediu medical, internări sau care au câini de 
serviciu în dotare, conform art.3 din Dispoziţia Inspectorului General nr. 265751/14.07.2011. 

În cauză, reclamantul a făcut dovada cu adeverinţele medicale că se afla în  concediu medical 
în perioada 05.07 - 07.08.2011, situaţie în care nu putea face obiectul reorganizării potrivit 
Dispoziţiei IGPF nr.265751/14.07.2011. 

Textul legal a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2011, conform art. II din Legea nr. 
133/2011, astfel că de la data intrării în vigoare a acestei legi şi până la momentul emiterii 
dispoziţiei de punere la dispoziţia unităţii nu are cunoştinţă să se fi emis vreun ordin de atribuire a 
competenţelor în materia actelor administrative cu caracter personal. În aceste condiţii, dispoziţia de 
modificare a raportului de serviciu al ofiţerilor emise de şefii de inspectorate apar emise de o 
persoană necompetentă material. 
 Prin dispoziţia de modificare unilaterală la iniţiativa instituţiei a raportului de serviciu al 
poliţistului, prin punerea la dispoziţie, se doreşte înlocuirea/suspendarea grupelor de muncă ale 
persoanelor afectate de măsura punerii la dispoziţie prin înlocuirea condiţiilor de muncă speciale sau 
deosebite cu cele normale. 
 Cu privire la cererea de anulare act administrativ, arată că adresa Gărzii de Coastă 
nr.7270160 din 04.01.2012 comunicată Sindicatului Tulcea prin care solicita desemnarea unui 
reprezentant sindical pentru a participa la procedura de selecţie şi evaluare a personalului GC 
Constanţa, demonstrează şi probează în mod logic faptul că la data emiterii Dispoziţiei de încetare a 
raporturilor de serviciu existau funcţii vacante în care putea fi numit corespunzător pregătirii sale 
profesionale. 
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 Consideră că instanţa de fond face confuzie şi se contrazice în afirmaţii deoarece aceste 
posturi vacante nu ar fi nici posturi nou înfiinţate. Nu este posibilă o astfel de interpretare întrucât 
după încetarea raporturilor de serviciu ale reclamantului a fost emis Ordinul MAI nr. I/S/602 din 
04.11.2012 de retragere a funcţiilor vacante, la data de 04.01.2012 a fost emisă adresa nr. 7270160 
de încadrare pe posturile vacante. 
 Organigrama pârâtei dinainte şi după reorganizarea unităţii demonstrează că GRUPUL DE 
NAVE MANGALIA nu a fost desfiinţat şi nu au fost precizate câte funcţii existau înainte şi după 
reorganizare, astfel încât nu s-a dovedit că funcţia sa a fost desfiinţată. 
  În continuare, arată recurentul că dispoziţia de încetare a raporturilor de serviciu nu conţine 
descrierea motivelor care determină concedierea, nu sunt circumstanţiate situaţiile concedierilor, 
conţinând exprimări generale vagi şi abstracte, legile indicate nefiind de natură a oferi posibilitatea 
unei orientări a instanţei asupra datelor expuse şi a unei analize asupra conduitei descrise. 

Lipsa menţiunilor cu privire la durata preavizului din conţinutul deciziei de concediere atrage 
nulitatea absolută a acesteia potrivit dispoziţiilor art.76 şi 252, alin.2, lit.a) din Codul muncii. 

Cât priveşte OUG nr.54/2011 aceasta demonstrează că radierea funcţiei sale nu este reală, 
efectivă şi obiectivă, concedierea sa fiind dispusă abuziv. 

La data de 04.11.2011 - după încetarea raporturilor de serviciu, Ministrul Administraţiei şi 
Internelor a emis Ordinul nr.I/S/602 prin care a dispus retragerea tuturor funcţiilor vacante aflate în 
finanţare în vederea constituirii rezervei ministrului pentru absolvenţii promoţiilor anului 2011, deci 
există funcţii vacante în care puteam fi numit. 

Punerea reclamantului la dispoziţia unităţii în perioada 06.07.2011 - 06.10.2011 nu 
echivalează cu un preaviz deoarece nu i s-a redus programul de lucru cu 4 ore zilnic fără afectarea 
drepturilor salariale, a desfăşurat aceleaşi activităţi specifice la locul de muncă şi a fost încadrat în 
aceleaşi condiţii de muncă. 

Consideră că a fost încălcat principiul stabilităţii poliţistului la locul de muncă precum şi 
principiul stabilităţii în exercitarea funcţiei publice. 
 Referitor la faptul că nu a promovat examenul de departajare, învederează faptul că nu acesta 
este motivul încetării raporturilor de serviciu cu unitatea, nefiind făcute astfel de menţiuni în 
conţinutul actelor administrative contestate,  iar cu privire la faptul că nu a participat la activităţile 
de recrutare şi selecţie organizate de instituţie potrivit Ordinului MAI nr. 665/2008, înţelege 
recurentul să se folosească de proba cu înscrisuri, în sensul ca pârâta GC Constanţa să facă dovada 
că i-a adus la cunoştinţă despre aceste activităţi de recrutare şi selecţie organizate la nivelul unităţii. 

Interpretarea instanţei potrivit căreia această dispoziţie face referire la măsuri de protecţie a 
personalului protejat de acte normative de rang superior este greşită, nefiind indicate acele acte 
normative aplicabile cu titlu de excepţie de la procesul de reorganizare instituţională. 
 În opinia recurentului a fost încălcat principiul egalităţii de şanse în promovarea 
funcţionarului public deoarece examenul de departajare nu a fost organizat la nivel naţional, din 
tematică sau bibliografie unică, cu subiecte unice pentru rezolvare. Astfel s-a creat un dezechilibru 
şi o inechitate între poliţişti întrucât un candidat la acest examen putea fi declarat respins cu nota 9 
la IJPF Constanţa iar alt candidat din alt judeţ de frontieră putea fi declarat admis cu nota 5. 

De asemenea, la încadrarea în structurile poliţiei a susţinut examene medicale, sportive şi 
psihologice la care se adaugă probele scrise iar la încetarea raporturilor de serviciu a fost dat afară 
din cauza unui examen defectuos şi nelegal. 

Arată că în preambulul dispoziţiei contestate se menţionează Ordinul MAI nr. 600/2005 
pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministerului administraţiei şi 
internelor.  

În opinia recurentului, acest ordin este nelegal deoarece nu a fost publicat în Monitorul 
Oficial al României Partea I, nu a respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative stabilite prin Legea nr. 24/2000 modificată şi completată prin Legea nr.189/2004. 
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Instanţa de fond a confundat Ordinul MAI nr.600/2005 - care este un act administrativ 
unilateral cu caracter individual - cu un act normativ, aşa cum este Legea nr.360/2002 modificată 
prin Legea nr.133/2011. 

Decizia adoptată de IJPF Constanţa a fost excesivă încălcându-se principiul proporţionalităţii 
prevăzut de art.5 alin.1 din Recomandare, unde s-a arătat că autorităţile trebuie să acţioneze conform 
acestui principiu. 

Datorită nepublicării OMAI nr.600/2005 în M.Of. al României, acest act administrativ nu 
poate deveni un fapt juridic licit producător de efecte juridice în favoarea angajatorului, întrucât prin 
el se încalcă normele de drept în vigoare. 

Prin încălcarea acestor norme se aduce atingere principiilor proporţionalităţii, egalităţii 
securităţii raporturilor juridice şi salvgardării drepturilor câştigate, lovindu-se puternic în ideea de 
stat de drept. 

La dosar sunt depuse Dispoziţiile IGPF şi DRPCÎV prin care s-a dispus încetarea raporturilor 
de serviciu cu unitatea de Şefii structurilor MAI pentru alţi agenţi de poliţie. 

Având în vedere principiul simetriei actelor administrative, solicită să se  observe că în cazul 
ofiţerului de poliţie subinspector de poliţie [...] - din cadrul IJPF Galaţi încetarea raporturilor de 
serviciu a dispus-o Ministrul Administraţiei şi Internelor prin ORDIN MAI, conform art.15 din 
Legea nr.360/2002, fapt pentru care acelaşi principiu se aplică şi agenţilor de poliţie - chiar şi aşa 
Curtea de Apel Galaţi a anulat Ordinul MAI respectiv. 

Aceste aspecte dovedesc faptul că postul său nu a fost suprimat din organigrama unităţii 
deoarece potrivit art.100, alin.5 din Legea nr.188/1999 R, în cazul reorganizării activităţii prin 
reducerea posturilor, autoritatea respectivă nu poate înfiinţa posturi similare celor desfiinţate pentru 
o perioadă de un an de la data reorganizării. 

Pentru motivele arătate, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, casarea 
sentinţa primei instanţe şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond. 

În drept a invocat dispoziţiile art.299-316 din C.pr.civ. 
La data de 21.05.2013 intimata Garda de Coastă a depus la dosar întâmpinare prin care a 

solicitat respingerea recursului declarat de reclamant ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţată 
de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică. 

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: 

Motivul de recurs prevăzut la art.304 pct.8 din Codul de procedură civilă este incident numai 
atunci când instanţa, interpretând greşit actul dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit 
şi vădit neîndoielnic al acestuia. Recurenta nu a arătat în ce constă în speţă incidenţa acestui motiv 
de recurs.  

Astfel, raportat la obiectul litigiului, Curtea constată că nu s-a pus problema stabilirii naturii 
juridice sau a conţinutului vreunui act juridic, în sensul acestui text de lege, instanţa examinând, în 
limitele învestirii, îndeplinirea condiţiilor stabilite de lege pentru încetarea raporturilor de serviciu 
cu unitatea şi prin urmare, motivul invocat nu este incident în speţă. 

Curtea reţine că dispoziţiile art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă vizează aplicarea 
unui text de lege străin situaţiei de fapt prin restrângerea sau extinderea nejustificată a aplicării 
normelor unei situaţii de fapt determinată, interpretarea şi aplicarea greşită a textului de lege la o 
anumită situaţie de fapt sau încălcarea unor principii generale de drept. 

În susţinerea acestui motiv de recurs, respectiv că hotărârea a fost dată cu aplicarea greşită a 
legii, recurentul a invocat mai multe argumente, Curtea urmând să procedeze la gruparea acestora, 
pentru a răspunde printr-un considerent comun, în acest sens fiind şi opinia C.E.D.O. în interpretarea 
art.6 alin.1 din Convenţie (cazul Ruiz Torija vs. Spania – 09.12.1994) .   
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În speţă, actele dosarului relevă că prin OMAI nr.I/652/2011 la nivelul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor a avut loc o reorganizare prin efectul legii, în sensul reducerii numărului 
de funcţii atât la nivelul instituţiei, IJPF Constanţa, respectiv Grupul de Nave Mangalia, din care 
face parte recurentul. 

S-a impus astfel emiterea unei reglementări interne care a stabilit procedura reorganizării şi 
selectării personalului, respectiv Ordinul MAI nr. 129/2011 privind aprobarea procedurii cadru 
pentru organizarea şi desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a 
personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul MAI. 

Astfel, art. 1 din acest ordin stabileşte faptul că procedura este aplicabilă personalului care a 
ocupat posturi de natura celor desfiinţate în cadrul aceleiaşi structuri anterior reducerii de posturi, 
sintagma „posturi de natura celui desfiinţat” referindu-se la posturile care, deşi au denumiri diferite 
în schema unităţii, sunt asemănătoare prin atribuţii, adică posturi ce implică funcţii de acelaşi gen, 
fiind destinate să servească aceluiaşi fel de nevoi ale instituţiei publice.  

Referitor la critica legată de menţiunile pe care trebuie să le cuprindă actul de eliberare din 
funcţie, s-a reţinut că dispoziţiile legislaţiei muncii se aplică, potrivit art.117 din Legea nr.188/1999, 
dacă sunt compatibile cu specificul funcţiei publice, iar în cazul de faţă şi cu statutul special al 
poliţistului.  

Dat fiind faptul că reorganizarea instituţiei pârâte a avut loc în condiţii speciale, conţinutul 
deciziei de eliberare a reclamantei din funcţie trebuie să se raporteze la aceste condiţii, neputând fi 
cenzurat exclusiv prin prisma cerinţelor enunţate de reclamantă, respectiv a disp. art.69 şi 76 din 
codul muncii. 

Măsura încetării raporturilor de serviciu a fost motivată şi justificată de pârâtă, fiind 
întemeiată pe disp. art.69 alin.(1) lit.j din Legea nr.360/2002 respectiv „când, în urma reorganizării 
activităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a unei unităţi de poliţie ori a reducerii unor 
posturi de natura celui ocupat de poliţistul respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie 
încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.” 

Referitor la competenţa şefului Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră de a dispune 
încetarea raporturilor de serviciu, Curtea reţine că art.69 alin.1 din Legea nr.360/2002 prevede că  
încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului se dispune în mod corespunzător de către persoanele 
care, potrivit art.15, au competenţa de acordare a gradelor profesionale, iar art.15 stabileşte că 
acordarea gradelor profesionale se face prin avansare de către inspectorul general al Poliţiei Române 
şi şefii celorlalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor 
stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pentru agenţii de poliţie. 

În acest sens, art.15 din OMAI nr.600/2005 stabileşte că „inspectorul general al PFR aprobă 
încetarea raporturilor de serviciu şi echivalarea gradelor profesionale cu grade militare în rezervă 
pentru agenţii de poliţie din structura centrală a IGPF”. 

Curtea constată că motivul de nelegalitate a dispoziţiei nr. 746820 din 06.07.2011 pe 
considerentul că a fost emisă în perioada de concediu medical este neîntemeiat, din probele 
administrate de reclamant nerezultând că acesta a beneficiat conform legislaţiei în vigoare de 
certificat medical care să ateste această situaţie, adeverinţele medicale neavând această calitate. 

Curtea constată că reclamantul, prin cererea de chemare în judecată şi ulterior prin 
argumentele aduse la motivele de recurs invocate, încearcă să-şi argumenteze demersul său prin 
invocarea unor dispoziţii care nu sunt incidente speţei de faţă, respectiv prin trimiteri la normele de 
dreptul muncii sau cele referitoare la funcţionarii publici. 

Este nefondat motivul invocat de reclamant vizând nelegalitatea punerii la dispoziţie în 
absenţa unei măsuri de reducere a tuturor posturilor ocupate de reclamanţi, în condiţiile în care 
dispoziţiile art. 22 alin. 8 şi art. 67 alin. 1 lit. j din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, 
impun condiţia reorganizării activităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a unei unităţi de 
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poliţie ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de poliţistul respectiv, şi nu a tuturor 
posturilor .   

Ca urmare a aplicării acestor dispoziţii au fost emise ordinele de punere la dispoziţie a 
întregului personal al Grupului de Nave Mangalia, din care face parte reclamantul. 

In fapt, prin O.M.A.I. nr. I/652 din 30.06.2011 IJPF Constanţa s-a reorganizat, noul stat de 
organizare al instituţiei intrând în vigoare prin dispoziţia Inspectorului General al PFR nr. 027632 
din 01.07.2011.  

S-a impus astfel emiterea unei reglementări interne care a stabilit procedura reorganizării şi 
selectării personalului, respectiv Ordinul MAI nr. 129/2011 privind aprobarea procedurii cadru 
pentru organizarea şi desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a 
personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul MAI. 

Astfel, art. 1 din acest ordin stabileşte faptul că procedura este aplicabilă personalului care a 
ocupat posturi de natura celor desfiinţate în cadrul aceleiaşi structuri anterior reducerii de posturi, 
sintagma „posturi de natura celui desfiinţat” referindu-se la posturile care, deşi au denumiri diferite 
în schema unităţii, sunt asemănătoare prin atribuţii, adică posturi ce implică funcţii de acelaşi gen, 
fiind destinate să servească aceluiaşi fel de nevoi ale instituţiei publice.  

Pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul structurilor care nu fac obiectul reorganizării 
sau a posturilor nou înfiinţate se va organiza examen de departajare pentru selecţia poliţiştilor care 
au fost încadraţi anterior în structuri/compartimente desfiinţate în întregime şi îndeplinesc cerinţele 
posturilor vacante. 

În mod corect a reţinut instanţa că organizarea ulterioară, a unor concursuri în vederea 
ocupării  unor din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi nu constituie o dovadă 
că aceste posturi erau vacante la momentul eliberării reclamantului din funcţie sau că au fost 
înfiinţate ulterior şi nici că erau de natura postului ocupat de reclamantă şi redus ca urmare a 
reorganizării. 

Curtea reţine că începând cu data de 15.12.2011 Inspectoratele Judeţene ale PF Constanţa şi 
Tulcea au fost desfiinţate, fiind înfiinţată totodată Garda de Coastă, instituţie cu personalitate 
juridică, ca structură nou înfiinţată care are o altă organigramă şi un alt stat de funcţii, astfel încât 
funcţia deţinuta anterior de reclamant nu mai există.  

Critica referitoare la nelegalitatea actelor care au stat la baza emiterii actului administrativ 
individual pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind publicarea acestor acte în Monitorul 
Oficial este neîntemeiată. 

Sub un prim aspect, trebuie subliniat faptul că potrivit doctrinei de specialitate şi practicii 
judiciare constante, anularea actului administrativ poate fi dispusă pentru motive de nelegalitate, 
astfel că neîndeplinirea obligaţiei de publicare nu atrage sancţiunea anulării actului, ci, eventual, pe 
aceea a inexistenţei, cu consecinţa inopozabilităţii acestuia. 

Însă, analizând natura juridică a ordinului contestat prin prisma întinderii efectelor sale 
juridice se constată că este un act administrativ cu caracter individual întrucât conţine reguli de 
conduită pentru un grup determinat de persoane. Pentru a fi catalogat drept act administrativ cu 
caracter normativ, astfel cum a susţinut reclamanta, acesta trebuia să cuprindă reglementări de 
principiu, aplicabile la un număr nedeterminat de persoane (efecte erga omnes). 

Prin urmare, cerinţa publicării Ordinului nr.600/2005 în Monitorul Oficial nu reprezintă o 
condiţie necesară pentru existenţa actului, fiind suficientă aducerea la cunoştinţa celor interesaţi (un 
grup restrâns de persoane, respectiv funcţionarii publici cu statut special supuşi procesului de 
reorganizare), prin publicarea lor pe site-ul instituţiei şi prin afişare la sediul central şi al structurilor 
subordonate. 

Reclamantul nu a invocat faptul că nu a luat la cunoştinţă de conţinutul ordinului respectiv, 
mai mult, din înscrisurile depuse la dosar rezultă că s-a conformat regulilor trasate de acesta şi prin 
urmare, nu poate fi aplicată vreo sancţiune a inopozabilităţii ordinului, în considerarea caracterului 
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de act administrativ individual, adus la cunoştinţa celor interesaţi prin metode alternative de 
publicitate. 

Invocarea lipsei acordării preavizului nu constituie motiv de nulitate a dispoziţiei de încetare a 
raporturilor de serviciu ale reclamantei, nu afectează valabilitatea acesteia, ci dă dreptul la 
despăgubiri pentru prejudiciul afirmat de funcţionarul public  aflat într-o atare situaţie. 

De asemenea, Curtea constată că în speţă, criticile referitoare la concursuri sunt neîntemeiate 
deoarece instanţa de fond nu a fost investită cu examinarea modului în care au avut loc acestea, 
reclamantul necontestând la acel momentul tematica, rezultatele sau alte aspecte ce ţineau de 
organizarea lor. 

Concluzionând, Curtea reţine că hotărârea tribunalului este legală, criticile aduse de recurent 
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. 
 

51. Anulare act administrativ. Necompetenţa Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie 
Socială de a emite decizia de recuperare a sumelor acordate cu titlu de ajutor pentru încălzire. 
 

Art.16 17 din OUG nr.5/2003 
OUG 70/2011 

Art.21 din Legea nr. 416/2001 
 

            Prin Decizia din 19.06.2012 emisă de Camera de Conturi Constanţa în urma acţiunii “auditul 
performanţei asupra modului de fundamentare şi acordare a unor categorii de prestaţii sociale in  anul 
2011” s-a decis la punctul 3 “in scopul creşterii capacităţii AJPIPS Constanţa de administrare a riscurilor 
care pot să afecteze gestionarea eficientă a fondurilor destinate plăţii prestaţiilor sociale, a coordonării şi 
monitorizării activităţilor specifice în raport cu propriile obiective, ordonatorul de credite al AJPIS 
Constanţa va asigura condiţii pentru: (…) urmărirea şi recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile 
publice şi concomitent, regularizarea plăţilor efectuate către alte bugete publice.” 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei aferent sezonului rece noiembrie 2010 -martie 2011 era 
reglementat prin OUG nr.5/2003 (abrogată prin OUG 70/2011) iar ajutorul pentru încălzirea locuinţei 
aferent sezonului noiembrie 2011 - martie 2012 este reglementat prin OUG nr. 70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece. 
         AJPIPS are competenţa de a emite decizii de recuperare a ajutorului social acordat necuvenit, conform 
art.21 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în situaţiile expres prevăzute de acest act 
normativ. In acelaşi act normativ existau dispoziţii legale şi cu privire la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, 
dispoziţii ce au fost abrogate prin OUG 5/2003. 
         Cu privire la ajutorul pentru incalzirea locuinţei aferent sezonului rece noiembrie 2011 - martie 2012 
se constată că, deşi tribunalul a reţinut incidenţa dispoziţiilor art.30 alin.4 din OUG nr.70/2011 care prevăd 
expres modalitatea de recuperare a sumelor acordate necuvenit, respectiv prin dispoziţia  primarului, care 
constituie titlu executoriu, legea nu instituite atribuţii pentru AJPIPS privind recuperarea sumelor platite 
nejustificat, aceasta având doar atribuţii de verificare, control şi monitorizare. 

 
Decizia civilă nr. 1673/CA /02.10.2013 

                           Dosar nr. 768/118/2013 
 

Prin Sentinţa civilă nr. 3199/04.06.2013 Tribunalul Constanţa a respins  acţiunea 
promovată de reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâta Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Constanţa, ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin Decizia nr. 
27915/23.10.2012, emisă de către pârâtă in raport de prevederile OUG nr. 5/2003, reclamantei i s-a 
stabilit o obligaţie de plata la bugetul de stat in cuantum de 773,39 reprezentând ajutor pentru 
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încălzirea locuinţei cu energie termică, de care reclamanta a beneficiat in perioada noiembrie 2010 - 
martie 2011 şi noiembrie 2011 - martie 2012. 

Împotriva acestei decizii, reclamanta a formulat, cu raportare la prevederile art.7 din L. nr. 
554/2004 contestaţie, prin care s-a solicitat a se dispune anularea actului administrativ emis de către 
pârâtă, contestaţie respinsă prin adresa nr. 32270/28.12.2012. 

Pentru promovarea acţiunii în contencios administrativ reclamanta 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 L.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. 

Din analizarea deciziei contestată de către reclamantă, s-a reţinut de tribunal că în cuprinsul 
acesteia s-a menţionat că debitul stabilit este echivalent ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 
energie termică de care reclamanta in perioada noiembrie 2010 - martie 2011 şi noiembrie 2011 - 
martie 2012, plătită în mod necuvenit, cu trimitere la art.1616 din OUG nr.5/2003, care 
reglementează recuperarea sumelor plătite necuvenit atunci când se constată că la completarea 
cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia nu s-a 
declarat corect numărul membrilor de familie şi/sau nu a completat lista bunurilor aflate în 
proprietate conform dispoziţiilor art.162 alin.42, astfel că nu se poate reţine că reclamanta nu 
cunoaşte motivul stabilirii debitului, cu atât mai mult cu cât contestă decizia tocmai din perspectiva 
respectării disp.art.162 alin.42, care trimite la alin.41 - Dacă familia sau persoana singură are în 
proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă, 
nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei. 
 S-a avut în considerare şi faptul că la data emiterii deciziei contestate, OUG nr. 5/2003, în 
temeiul căreia a fost emisă decizia contestată, era abrogată, urmare a intrării în vigoare a OUG 
nr.70/2011. Este real de asemenea că potrivit art.30 şi art.31 ale OUG nr.70/2011, sumele plătite 
necuvenit cu titlul de ajutor pentru încălzirea locuinţei se recuperează în condiţiile legii, prin 
dispoziţie a primarului, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale având doar atribuţii de 
monitorizare şi control privind aplicarea prevederilor OUG nr.70/2011, cu privire la acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinţei. 
 Debitul constituit este însă echivalent ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie 
termică de care reclamanta a beneficiat în perioada noiembrie 2010-martie 2011 si noiembrie 2011 - 
martie 2012. Ori, în perioada noiembrie 2010 - martie 2011 ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu 
energie termică a fost acordat în temeiul OUG nr. 5/2003, care la art.1616 prevedea obligaţia 
recuperării sumelor plătite cu titlu necuvenit, fără a arăta prin dispoziţia cui se procedează la 
recuperarea acestora, în egală măsură, deşi pentru perioada noiembrie 2011 - martie 2012 ajutorul 
pentru încălzirea locuinţei cu energie termică a fost acordat în temeiul OUG nr.70/2011, care 
prevede la art.30 că sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin 
dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu, nu poate fi ignorată împrejurarea că 
reclamanta a fost beneficiara unui ajutor suportat exclusiv de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în condiţiile art.26 din OUG nr.70/2011.  
 Din analizarea înscrisurile administrate in cauza tribunalul a apreciat că reclamanta [...] 
deţine în proprietate şi un altă locuinţă decât cea de domiciliu, respectiv o cotă parte de 25% din 
imobilul situat în Constanţa, …. 
 S-a apreciat că este relevantă situaţia identificată de către pârâtă, în măsura în care legea nu 
distinge între dreptul de proprietate exclusivă/pe cote părţi/sau indiviză, intenţia legiuitorului, care 
rezultă din interpretarea per ansamblu atât a OUG nr. 5/2003, cât şi a OUG nr.70/2011, fiind aceea 
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de a eclude de la acordarea ajutorului persoane care deţin bunuri valorificabile, apte de a produce 
venituri.  

Susţinerile avute in cauza de către reclamanta si nedovedite probator, in raport de prevederile 
HCL Constanţa nr.292/28.11.2011, in sensul ca prin actul administrativ s-ar fi dispus în mod expres 
(art.3) că Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei în sensul prezentei hotărî şi beneficiarii 
care deţin cota parte indiviză din clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu; nu 
pot beneficia cei care deţin integral clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, 
nu sunt de natură a atrage nelegalitatea deciziei contestate în măsura în care debitul constituit este 
echivalent ajutorului pentru perioada noiembrie 2010-martie 2011, perioadă în care HCL Constanta 
nr.292/28.11.2011 nu activa, iar în ceea ce priveşte ajutorul acordat pentru perioada noiembrie 2011-
martie 2012, hotărârea de consiliu local are forţă juridică inferioară OUG nr.70/2011, cu atât mai 
mult cu cât acele hotărâte exced competenţelor conferite în materie consiliilor locale conform art.7, 
art.8 alin.8, art.9 alin.2, art.11 alin.3 din OUG nr.70/2011.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta [...] care a criticat-o ca fiind 
nelegală şi netemeinică. 

Astfel, în ceea ce priveşte procedura de urmat pentru recuperarea debitului, a apreciat asupra 
faptului că modalitatea de recuperare a presupusului debit nu ar fi putut fi realizată decât, fie printr-o 
dispoziţie emisă de către PRIMARUL  MUNICIPIULUI CONSTANŢA în acest sens, în 
considerarea O.U.G. 70/2011; fie pe calea unei acţiuni judecătoreşti care să fi fost promovată chiar 
de către intimata din prezenta cauză, în condiţiile dreptului comun, procedura civilă. 

Arată că instanţa de fond a apreciat că recuperarea debitului s-ar putea realiza şi pe calea 
dispoziţiei emisă de către intimată, aceasta deoarece prevederile legale aplicabile O.U.G. 5/2003 nu 
au dispoziţii clare cu privire la persoana îndreptăţită a emite dispoziţia de recuperare a sumelor 
pretins acordate nelegal. 

În opinia recurentei, aprecierea instanţei de fond este eronată sub dublu aspect: 
- pe de o parte s-a dat eficienţă unor prevederi legale cu caracter general, O.U.G. 113/2011 în 

detrimentul unor prevederi legale cu caracter special O.G. 70/2011 care dispun destul de clar cu 
privire la procedura de recuperare a sumei, fie şi numai pentru una din cele două perioade în 
discuţie. 

- pe de altă parte, s-a procedat la o interpretare eronată a prevederii legale care, în opinia 
judecătorului, ar îndreptăţi pe intimată să recupereze debitul prin emiterea unei decizii de impunere. 

Nelegalitatea soluţiei este atrasă de faptul că judecătorul a interpretat greşit textul legal, 
adăugând la lege, atunci când a considerat că „în condiţiile legii,, s-ar referi şi la posibilitatea 
emiterii deciziei de impunere de către intimată. 

Consideră că ar fi trebuit reţinute prevederile speciale cuprinse în O.U.G. 70/2011 - în 
vigoare la data emiterii deciziei atacate, iar nu cele generale din O.U.G. 113/2011 şi, cât timp 
existau reglementări legale speciale cu privire la modalitatea de recuperare a sumelor, judecătorul 
era obligat a le reţine. 
 În continuare, recurenta arată că aprecierea instanţei de fond în sensul că prin prisma 
reglementărilor legale în vigoare aplicabile, reclamanta nu ar fi îndeplinit cerinţele pentru obţinerea 
acestuia. 
 În opinia recurentei, ar trebui lămurită care este persoana în sarcina căreia incumba obligaţia 
de a dovedi că bunul deţinut este unul valorificabil sau nu. 

Apreciază că nu reclamanta ar fi trebuit să facă dovada faptului că bunul deţinut era unul 
valorificabil, ci această obligaţie incumba părţii care a efectuat această afirmaţie, şi anume intimata-
pârâtă A.J.P.I.S. CONSTANŢA, aceasta emiţând actul administrativ contestat pentru motivul reţinut 
de judecător. 

Deci, cât timp nu s-a făcut de către intimată dovada cum că a deţinut un bun valorificabil, 
atunci susţinerile acesteia trebuiau înlăturate ca nedovedite, nu ale reclamantei. 
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În al doilea rând, consideră că aprecierile judecătorului fondului cu privire la interpretarea 
dată prevederilor legale aplicabile sunt unele greşite. 

Este aşadar evident că verificarea potenţialului de valorificare a bunului respectiv deţinut în 
cotă parte era una dintre operaţiunile pe care trebuia să le efectueze intimata şi tot aceasta avea 
obligaţia de a demonstra în faţa instanţei, în susţinerea legalităţii deciziei de impunere emisă, faptul 
că bunul deţinut în cotă parte este unul uşor valorificabil si deci persoana în cauză nu s-ar încadra în 
cerinţele pentru obţinerea ajutorului de încălzire. 

În cadrul documentaţiei ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere contestată, nu se 
regăseşte niciun fel de probă, cu înscrisuri sau cu ancheta socială sau de orice altă natură, din care să 
se poată trage concluzia că bunul în discuţie ar fi unul valorificabil. 

Deci decizia de impunere este una nelegală, fiind luată în lipsa stabilirii pe bază de probe a 
situaţiei de fapt cu privire la caracterul de bun valorificabil a cotei părţi deţinută de petent. 

Apreciază recurenta că doar pentru situaţia în care solicitantul ar mai fi deţinut integral 
(100%) un drept de proprietate asupra unui alt spaţiu locativ cu destinaţia de locuinţă, acesta nu ar fi 
fost îndreptăţit la primirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, ceea ce nu este cazul de faţă, 
invocând în acest sens dispoziţiile art.12 al.2 din O.U.G. 70/2011. 

Făcând o interpretare per a contrario a textului citat, rezultă că pentru ipoteza în care 
solicitantul mai deţine o locuinţă acesta nu este îndreptăţit a primi ajutorul pentru încălzire. 

Evident, prin termenul locuinţă se înţelege un imobil apt a fi locuit de către persoana care 
deţine un drept de proprietate asupra acestuia, ceea ce nu se poate reţine în cazul existenţei unei cote 
părţi indivize dintr-un drept de proprietate asupra unei locuinţe. 

Intimata pârâtă, legal citată a depus la dosar întâmpinare, prin care 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 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 fondat  pentru următoarele considerente: 
        Prin Decizia nr.27915/23.10.2012 emisa de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Constanţa s-a decis prin art.1 constituirea debitului şi recuperarea sumei de 773,39 lei, 
reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pentru reclamantă aferentă 
perioadei noiembrie 2010 - martie 2011; noiembrie 2011 -martie 2012.  
         In preambulul deciziei s-a mentionat temeiul de drept in baza careia este emisă ca fiind art.16 
16 din OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, modificată şi 
completată prin OUG nr. 86/2010, procesul verbal de constatare si raportul de audit ai performantei 
nr.14511/31.05.2012 si Decizia nr.54/19.06.2012. 
         Împotriva deciziei reclamanta a formulat plângere prealabilă, solutionata prin adresa nr. 
32270/28.12.2012 prin care, pe de o parte plângerea s-a respins ca tardivă, iar pe de alta parte s-a 
arătat că, in urma controlului efectuat de Curtea  de Conturi asupra acordării prestaţiilor sociale, prin 
consultarea bazei de date a SPIT Constanta, s-a constatat ca reclamanta deţine in proprietate şi o altă 
locuinţă pe lângă cea de domiciliu. 

S-a învederat de către pârâtă că pentru sezonul rece noiembrie 2010 - martie 2011 ajutorul 
lunar pentru încălzirea locuinţei a fost acordat doar de la bugetul de stat, iar acordarea unor ajutoare 
din bugetul local, în temeiul unor hotărâri de consiliu local, în completarea celor acordate de la 
bugetul de stat, a fost reglementată de OUG nr.70/2011. 

Curtea apreciază critica reclamantei recurente cu privire la necompetenţa pârâtei de a 
emite decizia de recuperare întemeiată, din următoarele considerente: 
          Sub un prim aspect este de remarcat ca prin decizia emisă de pârâtă s-a stabilit de recuperat un 
cuantum total al ajutorului pentru încălzirea locuinţei în valoare de 773,39 lei pentru două sezoane 
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reci, respectiv noiembrie 2010 - martie 2011 (262,36 lei) şi noiembrie 2011 - martie 2012 (511,03 
lei), ajutor acordat exclusiv de la bugetul de stat. 
            Prin Decizia nr.54/19.06.2012 emisa de Camera de Conturi Constanţa în urma acţiunii 
“auditul performantei asupra modului de fundamentare si acordare a unor categorii de prestatii 
sociale in  anul 2011” s-a decis la punctul 3 “in scopul cresterii capacitatii AJPIPS Constanta de 
administrare a riscurilor care pot sa afecteze gestionarea eficienta a fondurilor destinate platii 
prestatiilor sociale, a coordonării şi monitorizarii activitatilor specifice in raport cu propriile 
obiective, ordonatorul de credite al AGENTIEI JUDETENE DE PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ 
CONSTANŢA va asigura condiţii pentru: (…) urmărirea şi recuperarea sumelor plătite necuvenit 
din fondurile publice şi concomitent, regularizarea plăţilor efectuate către alte bugete publice.” 
          Prin întâmpinare pârâta a susţinut că are obligaţia îndeplinirii măsurilor dispuse prin actul de 
control, privind recuperarea sumelor platite necuvenit, invocand dispozitiile art.16 17 din OUG 
nr.5/2003 conform cărora Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale monitorizează şi 
controlează, prin personalul imputernicit si prin institutiile abilitate din subordine, aplicarea 
prevederilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la acordarea ajutorului pentru incalzirea 
locuintei. 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei aferent sezonului rece noiembrie 2010 -martie 2011 era 
reglementat prin OUG nr.5/2003 (abrogată prin OUG 70/2011), iar ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei aferent sezonului noiembrie 2011 - martie 2012 este reglementat prin OUG nr. 70/2011 
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. 
         AJPIPS are competenţa de a emite decizii de recuperare a ajutorului social acordat necuvenit, 
conform art.21 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în situaţiile expres prevăzute 
de acest act normativ. In acelaşi act normativ existau dispoziţii legale si cu privire la ajutorul pentru 
incalzirea locuintei, dispoziţii ce au fost abrogate prin OUG 5/2003. 
 Curtea constată ca fiind corectă reţinerea tribunalului cu privire la temeiul în baza căruia a 
fost acordat ajutorul pentru încălzirea locuinţei aferent sezonului rece noiembrie 2010 - martie 2011, 
respectiv OUG nr.5/2003 care prin art.1616 prevedea obligaţia recuperării sumelor plătite necuvenit, 
fără a se arăta ci este emitentul titlului de creanţă. 

Curtea constată că, faţă de prevederile OUG nr.5/2003 care dădea în  competenţa exclusivă a 
primarului stabilirea, prin dispoziţie, a dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie 
termică cu surse asigurate de la bugetul de stat, plecând de la principiul simetriei actelor juridice, 
recuperarea trebuia să se facă tot printr-un act administrativ unilateral emis de aceeaşi autoritate. 
 Invocarea de tribunal a incidenţei dispoziţiilor OUG nr.113/2011, drept temei al abilitării 
pârâtei de a emite decizii pentru recuperarea sumelor plătite reclamantei de la bugetul de stat pentru 
perioada noiembrie 2010 - martie 2011, este făcută cu încălcarea principiului constituţional al 
neretroactivităţii legii civile, aceasta deoarece acest act normativ a intrat în vigoare la data de 
01.01.2012, potrivit art.26. 
 Faţă de cele reţinute, Curtea apreciază ca nelegală emiterea de parata Agenţia Judeţeană 
pentru Plăţi si Inspecţie Socială Constanţa, cu încălcarea dispoziţiilor privind competenţa, a decizie 
nr. 27915/23.10.2012 pentru recuperarea ajutorului acordat reclamantei pentru sezonul rece 
noiembrie 2010-martie 2011. 
         Cu privire la ajutorul pentru incălzirea locuinţei aferent sezonului rece noiembrie 2011 - martie 
2012 Curtea constată că, deşi tribunalul a reţinut incidenţa dispoziţiilor art.30 alin.4 din OUG 
nr.70/2011 care prevăd expres modalitatea de recuperare a sumelor acordate necuvenit, respectiv 
prin dispoziţia  primarului, care constituie titlu executoriu, că legea nu instituite atribuţii pentru 
AJPIPS privind recuperarea sumelor platite nejustificat, aceasta având doar atribuţii de verificare, 
control şi monitorizare, judecătorul fondului  nu reţine, pentru perioada expusă mai sus, 
necompetenţa organului emitent, invocând în mod greşit ca argument „pasivitatea primarului şi 
lipsa unor măsuri coercitive la dispoziţia agenţiilor teritoriale”. 
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        Deşi pârâta îşi justifică competenţa in emiterea deciziei prin măsurile dispuse de Curtea de 
Conturi prin Decizia nr.54/2012, aceasta din urmă a dispus să se asigure condiţii pentru urmărirea şi 
verificarea sumelor achitate necuvenit, ceea ce înseamnă ca pârâta să-şi exercite atribuţiile de 
monitorizare şi control conferite de lege, respectiv control la Primăria Municipiului in vederea 
monitorizării sumelor achitate cu titlu de ajutor pentru încălzire din bugetul de stat si eventual a 
stabilirii acordării unor sume nedatorate, urmând ca ulterior acestea să fie recuperate prin dispoziţie 
a Primarului. 

Constatând critica privind necompetenţa pârâtei de a emite decizia de recuperare a sumelor 
acordate cu titlu de ajutor pentru încălzire, ca întemeiată, Curtea apreciază că nu se mai impune 
examinarea celorlalte critici referitoare la fondul litigiului, respectiv dacă reclamanta îndeplinea sau 
nu cerinţele pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică. 

Concluzionând, faţă de considerentele arătate mai sus, Curtea în temeiul art.312 din Codul de 
procedură civilă, va admite recursul şi va modifica în tot hotărârea recurată în sensul că va admite 
contestaţia şi va anula decizia nr. 27915/23.10.2012 emisă de pârâtă ca nelegală. 

52. Contestaţie act administrativ fiscal. Persoană impozabilă. 
 

Art. 127, 141 alin.2, lit.f pct.1 Cod fiscal 
HG nr. 44/2004 

Hotărârea CJUE pronunţată la data de 15.09.2011 în  
cauzele conexate C-180/10 şi C-181/10 

 
În conformitate cu disp. art.127 Cod fiscal, este considerată persoană impozabilă orice persoană 

care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor 
prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi. De asemenea, constituie activitate 
economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de 
continuitate. 
           Conform aceloraşi norme, instituţiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activităţile care sunt 
desfăşurate în calitate de autorităţi publice, chiar dacă pentru desfăşurarea acestor activităţi se percep 
cotizaţii, onorarii, redevenţe, taxe sau alte plăţi, cu excepţia acelor activităţi care ar produce distorsiuni 
concurenţiale dacă instituţiile publice ar fi tratate ca persoane neimpozabile. 
           Prin urmare, regula este că instituţiile publice nu sunt persoane impozabile, însă o astfel de regulă nu 
se aplică atunci când prin activităţile desfăşurate instituţia publică produce distorsiuni concurenţiale dacă 
este tratată ca persoană neimpozabilă, această situaţie de excepţie plasând instituţia publică în categoria 
persoanelor impozabile. 
          Vânzările de terenuri sau construcţii reprezintă activităţi de natura celor arătate, care creează 
distorsiuni concurenţiale, deoarece contravaloarea bunurilor vândute negrevată de taxă conduce la un 
tratament fiscal preferenţial în favoarea instituţiei publice în raport cu alte persoane aflate în situaţie 
similară. 
          De asemenea, Normele Metodologice prevăd că în situaţia în care instituţia publică desfăşoară 
activităţi pentru care este tratată ca persoană impozabilă, instituţia publică este considerată persoană 
impozabilă în legătură cu acele activităţi sau, după caz, cu partea din structura organizatorică prin care sunt 
realizate acele activităţi.  

 
Decizia civilă nr. 1906/CA /06.11.2013 

                           Dosar nr. 789/88/2012 
 

Prin cererea formulată la data de 07.03.2012 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub 
nr.789/88/2012, reclamantul Municipiul Tulcea  prin Primar a solicitat în contradictoriu cu pârâţii 
ANAF – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice – 
Activitatea de Inspecţie Fiscală anularea Deciziei nr.80 bis/06.01.2012 prin care s-a respins 
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contestaţia formulată, anularea Deciziei de impunere privind obligaţiile suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală nr. F-TL 380/27.10.2011, precum şi anularea Raportului de inspecţie 
fiscală nr. F-TL 313/26.10.2011. 

Prin Sentinţa civilă nr.2565/25.04.2013 Tribunalul Tulcea a respins acţiunea ca nefondată. 
Prima instanţă a reţinut că prin decizia de impunere nr. 380/27.10.2011 privind obligaţiile 

fiscale suplimentare de plată s-au stabilit în sarcina reclamantului diferenţe suplimentare în sumă de 
1.235.763 lei, reprezentând TVA de plată 1.003.544 lei şi accesorii TVA în sumă de 232.219 lei. 
 Organele de control au stabilit că diferenţele de TVA datorate de către contestatoare rezultă 
din diferenţele de TVA în sumă de 23.263 lei, ca urmare a neînregistrării în scop de TVA în ce 
priveşte lucrările de construire a obiectivului locuinţe bloc B4, din diferenţele de TVA colectată în 
sumă de 1.026.807 lei ca urmare a vânzării terenurilor aferente construcţiei şi apartamentelor noi, ca 
efect al neînregistrării în scopuri de TVA. 
 Împotriva deciziei de impunere privind aceste obligaţii de plată, contestatoarea a formulat 
contestaţie la DGFP, respinsă prin Decizia nr.80 bis din 6 ianuarie 2012. 
 S-a reţinut că instituţia publică, în calitate de persoană juridică, reprezintă persoană 
impozabilă în sensul titlului VI privind taxa pe valoare adăugată, dacă desfăşoară, de o manieră 
independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor prevăzute la alin. 2), oricare ar 
fi scopul sau rezultatul acestei activităţi, activitatea economică fiind definită ca fiind exploatarea 
bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate. 
 S-a constatat că reclamanta a realizat o activitate economică, realizând venituri cu caracter 
de continuitate din exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, cu referire la domeniul de 
aplicare a TVA, atâta timp cât a efectuat vânzări succesive de bunuri imobile, respectiv locuinţe 
Bloc B4 şi terenuri construibile, motiv pentru care în mod corect a fost încadrată în categoria 
persoanelor impozabile.  
 Instanţa a apreciat că pentru toate aceste operaţiuni de vânzare şi obţinere de venituri din 
astfel de activităţi, în mod legal contestatoarea ar fi trebuit să solicite înregistrarea în scopuri de 
TVA, să aplice TVA aferentă vânzărilor efectuate şi să achite obligaţiile către stat ce decurg din 
aceasta, lucru pe care nu l-a făcut, ceea ce înseamnă că sunt corecte constatările organelor fiscale în 
acest sens.  
 În ceea ce priveşte calificarea terenurilor ca fiind construibile pentru a se putea supune 
scutirii sau nu de plata TVA, au fost avute în vedere şi dispoziţiile art.141 alin. 2 lit. f) Codul fiscal, 
potrivit cu care calificarea unui teren drept construibil sau cu altă destinaţie, la momentul vânzării de 
către proprietar, rezultă din certificatul de urbanism care constituie actul de informare privind 
regimul juridic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării. 
 Raportat la perioada verificată rezultă că în mod corect organele fiscale au avut în vedere 
menţiunile înscrise în actele de vânzare-cumpărare şi nu extrasele de carte funciară pentru perioada 
1.01.2008 – 21.12.2008, precum şi certificatele de urbanism pentru perioada 1 ianuarie 2009 – 31 
iulie 2011, din care rezultă cu prisosinţă caracterul construibil al terenurilor de vreme ce pe acestea 
chiar au fost construite blocurile de locuinţe, conform autorizaţiilor de construire emise în acest 
sens. 
 Instanţa nu a ţinut cont de concluziile expertului desemnat în cauză pentru efectuarea 
expertizei, apreciind că susţinerea acestuia potrivit cu care contestatoarea nu ar fi persoană 
impozabilă este contrazisă considerentele expuse. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul Municipiul Tulcea - prin 
Primar, care a criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică, invocând 
dispoziţiile art.304 alin.9 Cod procedură civilă. 

 A susţinut recurentul că argumentaţia pe care judecătorul fondului a preluat-o din apărarea 
intimatei nu este corectă deoarece tranzacţiile imobiliare efectuate nu sunt operaţiuni care să intre în 
sfera de aplicare a taxei pe valoare adăugată. 
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În acest sens, recurentul reclamant arată că până la intrarea în vigoare a noului cod civil, în 
codul comercial se prevedea în mod expres în art. 8 că statul, judeţul şi comuna nu pot avea calitatea 
de comercianţi, însă, în prezent, atât în legislaţia internă, cât şi în cea europeană UAT nu sunt 
plătitoare de taxa pe valoare adăugată. 

Astfel, în legislaţia internă, Unitatea Administrativ Teritorială nu poate fi considerată 
„persoană impozabilă” în sensul art.127 din Codul Fiscal.  

Activitatea desfăşurată de Municipiul Tulcea, aceea de a vinde o serie de terenuri aflate în 
administrarea sa, nu are caracter de continuitate, condiţie „sine qua non" pentru ca vânzarea să poată 
fi interpretată ca o activitate economică. 

De esenţa activităţii economice este obţinerea de venituri pe o bază continuă, iar simpla 
exercitare a dreptului de proprietate de către titularul acestuia nu poate fi considerată prin ea însăşi o 
activitate economică. 

Mai susţine recurentul că, în speţă, nu se relevă nici scopul obţinerii de venituri cu caracter 
de continuitate deoarece din punct de vedere juridic venitul obţinut prin vânzare nu poate avea un 
astfel de caracter, întrucât contractele de vânzare cumpărare sunt contracte cu executare dintr-o dată. 
Sub acest aspect, este axiomatic faptul că nu se pot obţine astfel de venituri din operaţiuni de 
vânzare-cumpărare, în chiar ipoteza unor tranzacţii cu un oarecare caracter repetitiv, deoarece o 
caracteristică esenţială a contractului de vânzare-cumpărare este aceea că are o execuţie dintr-odată 
(imediată sau „uno ictu") şi nu una în timp cum este în cazul contractelor de închiriere, arendă, 
concesiune, exploatare de zăcăminte. 

O activitate economică are loc atunci când prin combinare de resurse - echipamente, forţă de 
muncă, tehnici de producţie, fluxuri de informaţii sau produse - se realizează bunuri şi servicii.  

Vânzarea terenurilor şi locuinţelor (ce fac obiectul prezentei cauze) nu constituie exploatări 
de bunuri în sensul art.127 alin.(2) cod fiscal, întrucât UAT Municipiul Tulcea nu poate fi 
considerată: „producător", „comerciant" sau „prestator de servicii", inclusiv prin prisma termenului 
de „activitate economică". 

Totodată, realizarea veniturilor din exploatarea bunurilor corporale sau necorporale de către 
instituţia publică nu are caracter de continuitate. 

Contractele de vânzare-cumpărare a imobilelor şi terenurilor nu sunt succesive şi, prin 
urmare, nu poate fi invocat caracterul de continuitate, respectiv nu poate conduce la posibilitatea 
pentru legiuitor de a încadra persoana vânzătoare în categoria celor impozabile. 

Mai arată recurentul că instanţa de fond, ca şi controlul efectuat asupra UAT, nu a verificat 
calitatea de „teren construibil" pentru fiecare din contractele de vânzare-cumpărare examinate şi 
care au stat la baza constatărilor cuprinse în raport. 

Din toate documentele rezultă că subiecţii au cumpărat teren în suprafaţă de aproximativ 39 
mp, parcelele fiind terenurile de sub construcţiile proprietatea cumpărătorilor, reprezentând: sediu 
firmă, birouri, alei, trotuare etc. 

Mai susţine că instanţa de fond a interpretat şi identificat eronat terenurile ce au făcut 
obiectul vânzărilor, considerând că pe toate terenurile înstrăinate au fost construite blocuri de 
locuinţe, când, în realitate, doar pe un singur teren a fost edificat un bloc, întrucât celelalte terenuri 
nu aveau calitatea de teren construibil. 

Mai arată recurentul că în baza regulamentului de vânzări terenuri, aprobat de Consiliul 
Local Tulcea, s-au vândut terenurile concesionate şi în mod eronat s-a apreciat că terenurile erau 
construibile. Practic, terenurile au pierdut această calitate, aşa cum era definită prin art. 141 alin.2 
lit.„f" teza II din Codul Fiscal, calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu altă 
destinaţie, la momentul vânzării sale de către proprietar, rezultând din certificatul de urbanism. 

De asemenea, definiţia „terenului construibil" este dată prin Ord. M.L.P.A.T. nr. 
21/N/10.04.2000 la art.30 alin.1: Construibilitatea reprezintă calitatea unui teren de a primi o 
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construcţie, a cărei destinaţie şi caracteristici sunt compatibile cu atributele de fapt (legate de natura 
terenului şi de caracteristicile sale) şi de drept (vizând servituţile care-1 grevează) ale acestuia. 

Pentru a fi construibile, terenurile dintr-o zonă parcelară trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: asigurarea accesului la un drum public (direct sau prin servitute), asigurarea echipării 
tehnico-edilitare necesare, forme şi dimensiuni ale loturilor care să permită amplasarea unor 
construcţii pe suprafaţa lor. 

Un teren este construibil atunci când prin forma şi dimensiunile sale, precum şi în urma 
retragerilor faţă de aliniament şi limitele laterale şi posterioară (în conformitate cu prevederile 
Codului Civil, cu regulile ce derivă din necesităţile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi 
cu prevederile documentaţiei de urbanism) este apt să primească o construcţie cu o configuraţie în 
acord cu destinaţia sa.  

Se mai arată de către recurent că problema persoanelor fizice şi juridice care trebuie să se 
înregistreze în scopuri TVA, cu consecinţa obligaţiei de a plăti acest tip de taxă, este subsumată 
îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii: 

- livrarea bunurilor imobile să fie realizată de o persoană impozabilă, definită ca atare de art. 
127 alin.1 Cod fiscală; 

- livrarea bunurilor să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute la art.127 alin.2 
Cod fiscal, cu menţiunea că potrivit Normelor metodologice emise de MFP în aplicarea art.126 Cod 
fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004 cât şi prin HG nr.1620/2009, dacă cel puţin una dintre condiţiile 
stipulate de acest text nu este îndeplinită, operaţiunea nu se cuprinde în sfera de aplicare a TVA. 

Consideră că vânzarea de terenuri construibile constituie o livrare de bunuri în sensul art.128 
din Legea nr.571/2003, potrivit cărora prin livrare de bunuri se înţelege orice transfer al dreptului de 
proprietate asupra bunurilor de la proprietar la o altă persoană, precum şi că locul de livrare al 
bunurilor şi prestare a serviciilor este considerat în România. 

Cu privire la îndeplinirea celorlalte două cerinţe prev. de art.126 din Legea nr.571/2003, 
respectiv că livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să fie realizată de o persoană impozabilă, 
astfel cum este definită la art.127 alin.1, acţionând ca atare, şi livrarea bunurilor sau prestarea 
serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute la art.127 alin.2, apreciază că 
acestea nu se regăsesc în persoana UAT. 

De asemenea, în legislaţia europeană, Directiva 112/2006/CE a Consiliului Europei din 
28.11.2006 - privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugata, stabileşte in art. 13, că 
„(1)Statele, autorităţile regionale şi locale şi alte organisme de drept public nu sunt considerate 
persoane impozabile pentru activităţile sau operaţiunile în care se angajează ca autorităţi publice, 
chiar şi atunci când colectează taxe, redevenţe, contribuţii sau plăţi în legătură cu activităţile sau 
operaţiunile respective. Cu toate acestea, atunci când se angajează în asemenea activităţi sau 
operaţiuni, ele sunt considerate persoane impozabile pentru activităţile sau operaţiunile respective 
în măsura în care calitatea lor de persoane neimpozabile determină denaturări semnificative ale 
concurenţei." 

În dreptul intern, hotărârile CJUE au aplicabilitate directă, conform art. 148 alin.2 din 
Constituţie şi, deoarece conform art. 148 alin. 3 din Legea fundamentală, autoritatea judecătorească 
este una din puterile care garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării, 
instanţa va face cu prioritate aplicarea interpretării date de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
noţiunilor de „persoană impozabilă" şi „activitate economică" şi ca urmare a acestei interpretări se 
va constata că vânzarea terenurilor, efectuată de reclamant începând cu anii 2008, constituie un 
exerciţiu al dreptului de proprietate şi nu o activitate economică. 

Legislaţia fiscală materială română a preluat soluţia avansată de Directiva a 6-a Comunitară, 
care a instituit în primul rând regula conform căreia instituţiile publice nu sunt persoane impozabile 
pentru activităţile care sunt desfăşurate în calitate de autorităţi publice, chiar dacă pentru 
desfăşurarea acestor activităţi se percep cotizaţii, redevenţe, taxe sau alte plăţi.  
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În drept, a invocat disp. art. 304 si urm. cod de procedură civilă. 
Intimata pârâtă, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea, a depus 

întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 
Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 

nefondat. 
Astfel, recurentul supune interpretării instanţei de recurs două aspecte considerate relevante 

în stabilirea tratamentului fiscal aplicabil operaţiunilor de vânzare efectuate, considerate de către 
organul fiscal ca fiind supuse taxei pe valoarea adăugată. 

În primul rând, consideră că unitatea administrativ teritorială, ca instituţie publică, nu poate 
fi considerată pentru operaţiunile de vânzare de terenuri şi apartamente noi efectuate în perioada 
1.01.2008 – 31.07.2011 persoană impozabilă în conformitate cu disp. art.127 Cod fiscal. 

Potrivit acestor dispoziţii, este considerată persoană impozabilă orice persoană care 
desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor 
prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi. De asemenea, constituie 
activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de 
venituri cu caracter de continuitate. 
           Conform aceloraşi norme, instituţiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activităţile 
care sunt desfăşurate în calitate de autorităţi publice, chiar dacă pentru desfăşurarea acestor 
activităţi se percep cotizaţii, onorarii, redevenţe, taxe sau alte plăţi, cu excepţia acelor activităţi 
care ar produce distorsiuni concurenţiale dacă instituţiile publice ar fi tratate ca persoane 
neimpozabile. 
           Prin urmare, regula este că instituţiile publice nu sunt persoane impozabile, însă o astfel de 
regulă nu se aplică atunci când prin activităţile desfăşurate instituţia publică produce distorsiuni 
concurenţiale dacă este tratată ca persoană neimpozabilă, această situaţie de excepţie plasând 
instituţia publică în categoria persoanelor impozabile. 
           În aplicarea acestor dispoziţii, Normele Metodologice aprobate prin HG nr.44/2004 stabilesc 
că, în sensul art. 127 alin. (4) din Codul fiscal, distorsiuni concurenţiale rezultă atunci când aceeaşi 
activitate este desfăşurată de mai multe persoane, dintre care unele beneficiază de un tratament 
fiscal preferenţial, astfel încât contravaloarea bunurilor livrate şi/sau a serviciilor prestate de 
acestea nu este grevată de taxă, faţă de alte persoane care sunt obligate să greveze cu taxa 
contravaloarea livrărilor de bunuri şi/sau a prestărilor de servicii efectuate. 
          Curtea apreciază că vânzările de terenuri sau construcţii reprezintă activităţi de natura celor 
arătate, care creează distorsiuni concurenţiale, deoarece contravaloarea bunurilor vândute negrevată 
de taxă conduce la un tratament fiscal preferenţial în favoarea instituţiei publice în raport cu alte 
persoane aflate în situaţie similară. 
          De asemenea, Normele Metodologice prevăd că în situaţia în care instituţia publică 
desfăşoară activităţi pentru care este tratată ca persoană impozabilă, instituţia publică este 
considerată persoană impozabilă în legătură cu acele activităţi sau, după caz, cu partea din 
structura organizatorică prin care sunt realizate acele activităţi.  

 În ceea ce priveşte caracterul de activitate economică, se reţine că norma legală include în 
sfera activităţilor economice şi exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul 
obţinerii de venituri cu caracter de continuitate. 

În acest sens, prin Hotărârea CJUE pronunţată la data de 15.09.2011 în cauzele conexate C-
180/10 şi C-181/10 s-a stabilit că „Livrarea unui teren destinat construcţiei trebuie considerată 
supusă taxei pe valoarea adăugată în temeiul legislaţiei naţionale a unui stat membru în cazul în care 
statul respectiv face uz de posibilitatea prevăzută la art.12 alin.1 din Directiva 2006/112/CE, astfel 
cum a fost modificată prin Directiva 2006/138/CE, independent de caracterul permanent al 
operaţiunii sau de aspectul dacă persoana care a efectuat livrarea exercită o activitate de 
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producător, de comerciant sau de prestator de servicii, în măsura în care această operaţiune nu 
constituie simpla exercitare a dreptului de proprietate de către titular.” 
          Ori, se constată că vânzările efectuate de unitatea administrativ teritorială se circumscriu 
noţiunii de exploatare a bunurilor corporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de 
continuitate, deoarece, independent de caracterul permanent al operaţiunilor, acestea nu constituie o 
simplă exercitare a dreptului de proprietate. 
          Împrejurarea că plata preţului s-a făcut dintr-o dată nu poate fi interpretată în niciun caz în 
sensul dorit de recurentă şi anume că veniturile astfel obţinute nu au caracter de continuitate atâta 
timp cât au fost efectuate mai multe vânzări de bunuri care nu pot constitui simple acte de 
administrare a patrimoniului privat al unităţii.  
          În al doilea rând, legiuitorul a stabilit ca regulă scutirea de la plata TVA pentru livrarea de 
construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror alte 
terenuri (art.141 alin.2 lit.f Cod fiscal), cu excepţia livrărilor de construcţii sau părţi de construcţie 
noi sau de terenuri construibile. 
         Este evident că sintagma „orice alte terenuri” se referă la alte terenuri decât cele afectate de 
construcţii, respectiv la terenuri din alte categorii de folosinţă, astfel că în această noţiune nu pot fi 
incluse terenurile vândute de recurentă care sunt terenuri aferente unor construcţii deja edificate, 
deţinute de proprietarii construcţiilor în baza unor contracte de concesiune. 
         Ori, având în vedere că vânzările nu pot fi încadrate în scutirea de la plata TVA deoarece nu au 
ca obiect construcţii şi terenurile pe care acestea sunt construite şi nici „alte terenuri”, vânzările nu 
pot fi calificate decât ca livrări de terenuri construibile, situaţie în care sunt exceptate de la scutire, 
fiind supuse TVA. 
         Calificarea terenului ca fiind construibil se face prin prisma disp. art. 141 alin.2 lit.f pct.1 care 
prevăd că teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa 
construcţii, conform legislaţiei în vigoare.   
          În speţă, terenurile vândute constituie terenuri construibile, astfel cum rezultă din actele de 
vânzare – cumpărare încheiate, precum şi din extrasele de carte funciară şi din menţiunile cuprinse 
în certificatele de urbanism.  
          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. 

 
 

53. Contestaţie la executare. Declararea valorii imobilului prin includerea lucrărilor 
care i-au sporit valoarea. Sesizarea instanţei în vederea exercitării controlului de legalitate 
asupra măsurilor dispuse numai după finalizarea procedurii administrative. 
 

Art.94 alin.1 din OG nr.92/2003 
Art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 
Art.218 alin.2 Cod procedură fiscală 

 
 Din prevederile art.218 alin.2 C.proc.fiscală, conform cărora „deciziile emise în soluţionarea 
contestaţiei pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ competentă”, rezultă că instanţa nu poate fi 
sesizată în vederea exercitării controlului de legalitate asupra măsurilor dispuse decât după finalizarea 
procedurii administrative prin emiterea unei decizii care să analizeze fondul raportului juridic fiscal. 

Ori, în procedura specială a Codului de procedură fiscală, poate constitui obiect al acţiunii judiciare 
doar decizia sau dispoziţia dată de organul fiscal în soluţionarea contestaţiei administrative, decizie care nu 
constituie un simplu răspuns la plângerea prealabilă ci este asimilată ea însăşi unui act administrativ fiscal.   
 În speţă, reclamanta a solicitat direct instanţei de contencios administrativ anularea măsurilor 
dispuse de organul fiscal fără a aştepta soluţionarea contestaţiei administrative, aşa cum impune legea 
specială. 
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Procedura prealabilă administrativă este o procedură obligatorie, fiind o condiţie de admisibilitate a 
acţiunii la instanţa de contencios administrativ, iar lipsa acesteia conduce la respingerea cererii ca 
inadmisibilă, deoarece fiind vorba de o dispoziţie imperativă, de ordine publică, nesocotirea ei nu poate fi 
acoperită ulterior. 

În atare situaţie, deşi ne aflăm în prezenţa unor acte administrative emise de o autoritate publică în 
regim de putere publică, pentru contestarea lor s-a instituit de către legiuitor un cadru special, care derogă 
de la dreptul comun în materia contenciosului administrativ, prin care se asigură părţilor accesul la justiţie 
în sensul art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

 
Decizia civilă nr. 1995/CA/20.11.2013 

                             Dosar nr. 11926/212/2012 
 

Prin Sentinţa civilă nr.1439/CA/14.03.2012 Tribunalul Constanţa a admis excepţia 
inadmisibilităţii şi a respins cererea de anulare a dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele 
fiscale nr. 30657/18.04.2012, ca inadmisibilă pentru lipsa procedurii prealabile. 

A admis acţiunea conexă formulată de reclamanta SC [...] SRL şi a anulat dispoziţia nr.R–S 
39477 din 3.08.2011 şi, pe cale de consecinţă, a anulat parţial decizia de impunere nr. S 
28789/09.03.2012 şi R.I.F. nr. S 28787/09.04.2011 cu privire la plata sumei de 23.384 lei cu titlu de 
impozit clădiri şi 5238 lei reprezentând accesorii, obligând pârâtul SPITVBL Constanţa la plata 
către reclamantă a sumei de 1004,3 lei - cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut referitor la excepţia inadmisibilităţii 
cererii de anulare a dispoziţiilor nr. 30655/2011 că reclamanta a depus la dosar plângerea prealabilă 
împotriva R.I.F. arătând că nu s-a formulat plângere prealabilă împotriva dispoziţiei având în vedere 
că în cuprinsul actului s-a invocat altă cale de atac respectiv contestaţia la executare. 

Faptul că organul fiscal a arătat în cuprinsul actului contestat dispoziţiile prevăzute la art. 
172 – 173 Cod fiscal ce reglementează contestaţia la executare şi nu dispoziţiile art. 205 şi 
următoarele Cod procedură fiscală ce reglementează contestaţia administrativă, nu exonerează 
reclamanta de obligaţia de a executa plângerea prealabilă. 

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată pentru neîndeplinirea 
procedurii prealabile prevăzute de art. 7 din Legea nr.554/2004, instanţa de fond a reţinut că 
procedura de soluţionare a contestaţiilor fiscale, reglementate de art. 205-218 Cod procedură fiscală 
este o procedură prealabilă obligatorie, iar parcurgerea acestei căi administrative de atac reprezintă o 
condiţie de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ .  
 Rezultă din scopul instituirii obligativităţii plângerii prealabile, de a oferi atât persoanei 
vătămate prin actul administrativ, cât şi organului administrativ emitent, un mijloc de remediere a 
eventualei nelegalităţi fără intermediul instanţei de judecată, parcurgerea procedurii administrative 
prealabile fiind o condiţie obligatorie pentru declanşarea procedurii judiciare, deci pentru sesizarea 
instanţei, a cărei neîndeplinire afectează însuşi exerciţiul dreptului la acţiune în contencios 
administrativ, sancţiunea neexercitării acestui recurs administrative fiind aceea a respingerii cererii 
de chemare în judecată ca inadmisibilă .  
 Întrucât în speţă, contestaţia formulată nu a fost soluţionată în căile administrative de atac, 
instanţa de judecată nu se poate substitui organul administrativ cu atribuţii jurisdicţionale expres 
conferite de lege, astfel că sesizarea instanţei cu anularea înştiinţării de plată, mai înainte ca organul 
competent conform art.209 Cod proc. fiscală să se pronunţe prin decizie motivată, este prematură 
(inadmisibilă). 
 Pentru aceste considerente, instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii şi a respins acţiunea 
având ca obiect anularea dispoziţiei 30657/2012 ca inadmisibilă. 

Cu privire la acţiunea conexă, s-a reţinut că reclamanta este proprietara unui imobil în 
suprafaţă de 165 m2, acest imobil fiind închiriat către BC [...] în perioada 19.06.2006 – 17.07.2010. 
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În momentul restituirii imobilului către reclamantă s-a încheiat procesul verbal de predare-primire în 
care s-a menţionat că valoarea amenajărilor făcute spaţiului de locator este de 73.435,24 lei. 

Din înscrisurile depuse la dosar s-a constatat că la dosarul 11926/212/2012 Judecătoria 
Constanţa există procesul verbal de recepţie a punerii în funcţiune nr. 14855/27.11.2006 încheiat de 
BC [...] SA în care se arată că la 27.11.2006 s-au efectuat probele tehnologice ale utilajelor şi 
instalaţiilor aferente capacităţii pentru exploatarea normală, valoarea impozitului fix ce se pune în 
funcţiune fiind de 73.435.24 lei. 

Din anexa inventar lucrări se reţine următoarele lucrări şi valori: 550 lei – pentru proiectare; 
67.829,7 lei – lucrări amenajare; 5.055,54 lei – materiale. 

Organul fiscal în urma controlului efectuat la reclamantă a reţinut că aceasta nu s-a 
conformat dispoziţiilor art. 253 alin. 31 Cod proc. fiscală în sensul că nu a înregistrat în contabilitate 
valoarea de inventar. 73.435,24 lei reprezentând lucrării amenajare şi modernizare realizate de 
chiriaşul BC [...] SA. 

În urma controlului s-a emis decizia de impunere pentru suma de 23.384 lei prezentând – 
impozit pentru clădiri aferente perioadei 2007-2012 şi accesorii în valoare de 5.538 lei. 

La 01.01.2007 au intrat în vigoare dispoziţiile art. 253 alin. 31 Cod proc. fiscală care arată că 
în cazul clădirilor la care au fost executate lucrări de reconstituire, modernizare, consolidare, 
modificare sau extindere de către locator, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să 
comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale în 
termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective. 

Aşa cum s-a reţinut din înscrisuri, lucrările au fost executate şi finalizate în cursul anului 
2006 dată la care art. 253 alin. 31 Cod proc. fiscală nu era în vigoare. 

Instanţa de fond a apreciat că în raport de aceste aspecte organul fiscal trebuia să verifice 
calculul şi valoarea impozitului datorat în raport de dispoziţiile legale aflate n vigoare la data 
finalizării lucrărilor respectiv 2006 şi nu să aplice dispoziţiile ce au intrat în vigoare ulterior 
finalizării lucrărilor şi, mai mult, organul fiscal trebuia să verifice în mod concret care au fost 
îmbunătăţirile şi modernizările aduse imobilului. 

A mai constatat instanţa că, deşi prin întâmpinare se invocă de pârât că a respectat 
dispoziţiile art. 64 din OG 92/2003, în dosar nu s-au depus înscrisuri în acest sens, singurele 
documente în acest sens fiind procesul verbal de recepţie întocmit de chiriaş în anexă, însă din 
aceste înscrisuri nu poate stabili dacă lucrările efectuate de chiriaş reprezintă într-adevăr lucrări de 
modernizare, modificare, extindere renovare în înţelesul art. 253 alin. 31 Cod proc. fiscală sau 
reprezintă lucrări care să-i faciliteze desfăşurarea activităţii specifice. 

Instanţa a mai reţinut că anterior încheierii contractului de închiriere cu BC [...] reclamanta a 
executat lucrări de amenajare filială bancă conform AC 5/8.01.2001, lucrări finalizate la 30.05.2001, 
astfel că în momentul încheierii contractului cu BC [...] spaţiul reclamantei era amenajat ca filială de 
bancă. 

S-a apreciat că, în lipsa indicării în actele fiscale a lucrărilor executate de chiriaş, instanţa nu 
poate analiza susţinerile părţilor cu privire la necesitatea obţinerii autorizaţiei de construire, 
incidenţa disp. art. 11 din Legea 50/1991 care reglementează lucrările ce se pot executa fără 
autorizaţie de construire, necesitatea obţinerii acordului proprietarului imobilului de către chiriaş 
pentru a executa lucrări. 

Şi dacă s-ar aplica disp. art. 253 alin. 31 Cod proc. fiscală, în raport de data terminării 
lucrărilor 27.11.2006, reclamanta trebuia să depună o nouă declaraţie fiscală în termen de 30 de zile 
respectiv 27.12.2006, dată la care art. 253 alin. 31 nu era în vigoare. 

În concluzie, instanţa de fond a apreciat că, în raport de data executării lucrărilor respectiv 
2006, organul fiscal nu putea stabili obligaţia de plată raportându-se la dispoziţiile ce au intrat 
ulterior în vigoare. 
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Trecând peste acest aspect, organul fiscal avea obligaţia conform art. 64 Cod proc. fiscală să 
stabilească în urma obţinerii informaţiilor de la chiriaş felul şi valoarea lucrărilor ce au fost 
executate de acesta pentru a verifica incidenţa disp. art. 253 alin. 31 Cod proc. fiscală şi susţinerile 
părţilor. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta SC [...] SRL care a criticat-o ca 
nelegală pentru următoarele motive: 

1. În mod greşit instanţa de fond a respins ca inadmisibilă cererea de anulare a Dispoziţiei 
privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. 30657/18.04.2012 emisă de S.P.I.T. 
Constanţa, cerere ce a făcut obiectul dosarului nr. 11926/212/2012 al Tribunalului Constanţa 
(declinat de la Judecătoria Constanţa). 

În primul rând, pentru că excepţia inadmisibilităţii nu a fost niciodată pusă în discuţia 
părţilor.  

Pe de altă parte, excepţia prematurităţii, invocată de pârât (dar nemotivată) prin cererea de 
amânare depusă în data de 25.01.2013, a fost calificată de instanţă drept excepţie a inadmisibilităţii 
şi a fost în mod greşit admisă, cu toate că, aşa cum a precizat în concluziile scrise depuse la instanţa 
de fond, reclamanta recurentă a parcurs procedura prealabilă prevăzută de lege, solicitând pârâtului 
inclusiv anularea actului care a stat la baza emiterii Dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele 
de inspecţie fiscală nr. 30657/18.04.2012, respectiv a Raportului de inspecţie fiscală nr. 
S28787/09.04.2012. 

Prin Dispoziţia nr. R-S39477/03.08.2012 emisă de pârât în soluţionarea contestaţiei noastre 
administrative înregistrate sub nr. S39477/24.05.2012, acesta a respins toate solicitările exprimate în 
procedura prealabilă prevăzută de lege. 

Consideră recurenta reclamantă că instanţa de fond a dat dovadă de un formalism excesiv 
atunci când a reţinut că societatea reclamantă nu a atacat în procedura prealabilă, în mod expres, 
Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr.30657/18.04.2012 şi că din 
acest motiv cererea adresată instanţei în sensul anulării respectivului act se impune a fi respinsă ca 
inadmisibilă. 

Arată recurenta reclamantă că este evident că între părţi s-a derulat o procedură prealabilă, 
mai înainte de a investi instanţa de judecată, procedură care nu a dus la stingerea litigiului existent 
între părţi.  

De asemenea, arată recurenta reclamantă, instanţa de fond nu a ţinut cont că în mod eronat 
pârâtul a indicat în Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. 
30657/18.04.2012 o altă cale de atac, cale pe care reclamanta recurentă a iniţiat-o întocmai, 
permiţând astfel ca greşita indicare a căii de atac de către organul emitent să coste tocmai partea 
vătămată prin actul în cauză. 

În raport de considerentele expuse, consideră că soluţia instanţei de fond de admitere a 
excepţiei inadmisibilităţii este injustă, motiv pentru care solicită casarea hotărârii recurate sub acest 
aspect si trimiterea cauzei spre soluţionarea pe fond a cererii de anulare a Dispoziţiei privind 
măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. 30657/18.04.2012 emisă de S.P.I.T. Constanta. 

2. În ceea ce priveşte soluţia dată în dosarul nr. 9707/118/2012, solicită modificarea hotărârii 
recurate în sensul obligării pârâtului şi la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu, 
respectiv a sumei de 1500 lei reprezentând onorariu avocaţial aferent dosarului nr. 9707/118/2012.  

Recurenta reclamantă învederează că deşi a făcut dovada achitării onorariului avocaţial în 
sumă de 1.500 lei aferent dosarului nr. 9707/118/2012 al Tribunalului Constanţa, precum şi a taxei 
de timbru prevăzute de lege, instanţa de fond a obligat pârâtul în mod greşit doar la plata sumei de 
104,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Consideră că, s-ar fi cuvenit ca instanţa de fond, admiţând acţiunea conexă (făcând obiectul 
dosarului nr. 9707/118/2012 al Tribunalului Constanţa), să admită în totalitate şi cheltuielile de 
judecată ocazionate recurentei reclamante de soluţionarea acestei cauze, în considerarea prevederilor 
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art. 274 alin. (1) din Codul de procedură civilă de la 1865, care dispune că partea care cade în 
pretenţii este obligată, la cerere, să achite celeilalte părţi cheltuielile de judecată ce i-au fost 
ocazionate de soluţionarea cauzei. 

Pârâtul S.P.I.T. Constanta a criticat aceeaşi hotărâre, susţinând că intenţia legiuitorului la 
edictarea dispoziţiilor art 253 alin.31 Cod proc. fiscală a fost de a suplini o lacună legislativă 
referitoare la situaţia în care locatarul ar efectua lucrări de construire a căror valoare este 
necunoscută proprietarului clădirii, tocmai pentru ca acesta din urmă să îşi actualizeze valoarea 
impozabilă a bunului imobil deţinut, pentru o realitate a înscrierilor contabile si, de asemenea, în 
vederea stabilirii corecte a impozitului datorat. 

Recurentul pârât consideră că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 254 alin. 4, 5, 6 Cod 
fiscal, fiind irelevant faptul că nu există o autorizaţie de construcţie pentru efectuarea lucrărilor şi 
pretinsa lipsă a acordului proprietarului pentru efectuarea acestora. 

Consideră că SC [...] SRL şi-a exprimat acest acord prin chiar contractul de închiriere nr. 
6632/19.06.2006, respectiv prevederile art. 9 şi 19 din contract fiind destul de clare în acest sens: 
valoarea îmbunătăţirilor urmând să treacă în proprietatea sa cu titlu gratuit la încetarea contractului. 

Pe de altă parte, arată recurentul pârât, că în cauză se pune problema existenţei respectivelor 
îmbunătăţiri şi nu a faptului dacă au fost edificate cu sau fără acordul proprietarului. 

De altfel, este foarte posibil ca îmbunătăţirile aduse de către chiriaş să nu facă parte din 
categoria celor pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei de construire. Existenţa unei astfel de 
categorii de îmbunătăţiri rezultă şi din prevederile pct. 52 alin. 2 din Normele Metodologice ale art. 
253 din Codul Fiscal. 

Este evident că pentru înlocuirea sau modernizarea instalaţiilor sanitare, de încălzire, de 
telecomunicaţii etc. nu este necesară obţinerea unei autorizaţii de construire, însă acestea cresc 
valoarea impozabilă a clădirii. 

Oricum nu se poate reţine buna credinţă a proprietarului în condiţiile în care la încetarea 
contractului părţile dispun expres asupra modernizărilor efectuate de Bancă în spaţiul închiriat, 
respectiv convin ca aceste îmbunătăţiri în valoare de 73.435,24 lei să treacă în proprietatea SC [...] 
SRL. 

În ceea ce priveşte momentul naşterii obligaţiei de a declara respectivele îmbunătăţiri, 
recurentul pârât apreciază că o astfel de obligaţie este continuă, luând naştere de la momentul 
efectuării respectivelor îmbunătăţiri (30 de zile de la terminarea acestora) şi durând pe toată 
perioada existenţei respectivelor îmbunătăţiri. 

Cu toate acestea, impozitul suplimentar aferent valorii îmbunătăţirilor a fost recalculat 
începând cu data de 1 ianuarie 2007, dată de la care, prin intervenţia art. 253 alin.31, datorarea 
impozitului este indiscutabilă. 

În consecinţă, pentru toate motivele arătate, solicită admiterea recursului declarat de către 
SPITVBL, şi modificarea în tot a sentinţei recurate. 

În drept, a invocat dispoziţiile art 304 pct. 9 şi 3041 Cod proc. civ. 
Examinând recursurile prin prisma criticilor aduse cât şi în temeiul art.3041 Cod 

procedură civilă, Curtea reţine următoarele: 
Cu referire la recursul declarat de pârâtul SPITVBL Constanţa, Curtea apreciază criticile ca 

fiind întemeiate pentru următoarele considerente: 
În speţă, potrivit probelor administrate a rezultat că spaţiul pe care reclamanta l-a închiriat 

către Banca Comercială [...] SA conform contractului de închiriere nr.6632/19.06.2006, fusese 
anterior închiriat pentru sediu de bancă – filiala [...]. 

Conform dispoziţiilor art.9 al.5, 10 al.6 şi 19 din contract  locatarul avea dreptul să efectueze 
lucrări impuse de profilul de activitate sau de starea imobilului iar la încetarea contractului acestea 
urmau să treacă cu titlu gratuit în proprietatea locatorului. Cu ocazia predării imobilului, la încetarea 
contractului de închiriere, prin procesul verbal semnat chiar de administratorul reclamantei s-a 
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recunoscut că banca a efectuat amenajări în sumă de 73.435,24 lei, amortizarea acestora până la data 
de 17.07.2010 fiind de 47.130,15 lei. 

Ori, faţă de această situaţie este lipsită de relevanţă susţinerea reclamantei că nu şi-a dat 
acordul pentru efectuarea lucrărilor, esenţial fiind că lucrările au fost făcute şi recunoscute, 
încadrându-se în dispoziţiile art.253 al.31 din Legea nr. 571/2003, declarare valorii acestora fiind 
obligatorie. 

Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, 
corectitudinii şi exactităţii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei 
fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor 
obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora (art.94 al.1 OG nr.92/2003). 

În speţă, de la începutul anului 2007 reclamanta avea obligaţia să declare  valoarea 
imobilului prin includerea lucrărilor care i-au sporit valoarea, motiv pentru care actele 
administrative întocmite de organul fiscal sunt legale. 

Faţă de aceste considerente, Curtea apreciază ca întemeiate criticile aduse de pârâtul 
SPITVBL, motiv pentru care în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă se va admite recursul 
şi modifica în parte Sentinţa civilă nr.1439/14.03.2013 în sensul că va respinge acţiunea conexă a 
reclamantei ca nefondată.       

În ceea ce priveşte recursul formulat de reclamanta SC [...] SRL, Curtea constată 
următoarele: 

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 sau într-un 
interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, 
în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia”.  

Aşa cum în mod corect a reţinut tribunalul, legiuitorul a instituit o procedură specială de 
contestare la instanţă a titlurilor de creanţă privind datorii fiscale, în speţă Legea nr. 571/2003 
privind Codul de procedură fiscală. 
 Din prevederile art.218 alin.2 C.proc.fiscală, conform cărora „deciziile emise în soluţionarea 
contestaţiei pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ competentă”, rezultă că instanţa nu 
poate fi sesizată în vederea exercitării controlului de legalitate asupra măsurilor dispuse decât după 
finalizarea procedurii administrative prin emiterea unei decizii care să analizeze fondul raportului 
juridic fiscal. 

Ori, în procedura specială a codului de procedură fiscală, poate constitui obiect al acţiunii 
judiciare doar decizia sau dispoziţia dată de organul fiscal în soluţionarea contestaţiei administrative, 
decizie care nu constituie un simplu răspuns la plângerea prealabilă ci este asimilată ea însăşi unui 
act administrativ fiscal.   
 În speţă, reclamanta a solicitat direct instanţei de contencios administrativ anularea măsurilor 
dispuse de organul fiscal sub nr.30657/18.04.2012 fără a aştepta soluţionarea contestaţiei 
administrative, aşa cum impune legea specială. 

Procedura prealabilă administrativă este o procedură obligatorie, fiind o condiţie de 
admisibilitate a acţiunii la instanţa de contencios administrativ, iar lipsa acesteia conduce la 
respingerea cererii ca inadmisibilă, deoarece fiind vorba de o dispoziţie imperativă, de ordine 
publică, nesocotirea ei nu se poate fi acoperită ulterior. 

În atare situaţie, deşi ne aflăm în prezenţa unor acte administrative emise de o autoritate 
publică în regim de putere publică, pentru contestarea lor s-a instituit de către legiuitor un cadru 
special, care derogă de la dreptul comun în materia contenciosului administrativ, prin care se asigură 
părţilor accesul la justiţie în sensul art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Dat fiind principiul „specialul derogă de la general”, partea nu are drept de alegere dintre 
mai multe proceduri, ci este obligată de normele speciale să urmeze calea stabilită de legiuitor atunci 
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când contestă o măsură fiscală, motiv pentru care cererea sa întemeiată pe dispoziţiile art.8 din 
Legea nr. 554/2004 era inadmisibilă. 

Nici critica referitoare la neacordarea cheltuielilor de judecată nu este întemeiată, aceasta în 
considerarea dispoziţiilor art.274 din Codul de procedură civilă, dispoziţii care nu pot fi favorabile 
reclamantei în condiţiile în care acţiunea sa a fost considerată ca nefondată în totalitatea ei. 

Pe cale de consecinţă, pentru considerentele arătate, Curtea constată că recursul reclamantei 
se vădeşte a fi nefondat, motiv pentru care în temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, raportat 
la art.312 din Codul de procedură civilă, urmează a fi respins. 

 

54. Contestaţie act administrativ – Legea nr. 247/2005. Acordare despăgubiri ce nu 
reflectă valoarea tuturor elementelor supuse evaluării. 

 
Art.16 alin.8 şi 9 din Titlul VII din Legea nr.247/2005 

 
La data de 26.08.2009 a fost emisă de către Primarul comunei o dispoziţie prin care se admite 

notificarea persoanei îndreptăţite şi se propune acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, pentru 
daracul de lână cu motor ce a aparţinut autorului, dispoziţia fiind înaintată, conform procedurii instituite de 
titlul VII din Legea nr.247/2005, către Prefectura Judeţului Brăila, pentru continuarea procedurii de plată a 
despăgubirilor. 

Astfel cum rezultă din cererea de chemare în judecată, din cererea de recurs, din precizările făcute 
în faţa instanţei de fond, dar şi din corespondenţa purtată în cadrul procedurii administrative anterioare, 
reclamantul susţine că evaluarea şi implicit despăgubirea, trebuia să privească nu numai bunul mobil, 
daracul de lână cu motor, ci şi imobilul care a fost demolat la momentul preluării. 

Se constată, însă, că nici cererile de restituire formulate, nici hotărârea judecătorească irevocabilă a 
Curţii de Apel Galaţi nu au privit decât bunul mobil, daracul de lână cu motor, astfel că dispoziţia emisă în 
temeiul Legii nr.10/2001 şi evaluarea realizată nu putea avea drept obiect decât bunul mobil. 

Aşadar, chiar comunicate actele menţionate către reclamant, acesta nu ar fi putut valorifica, în mod 
legal, susţinerea referitoare la dreptul la despăgubire (restituire prin echivalent) şi cu privire la imobilul 
construcţie în care se afla daracul de lână şi care se susţine că a fost demolat în vederea preluării mobilului. 

 
Dosar nr. 796/36/2011* 

Decizia civilă nr. 2002/21.11.2013 
 

 1. Prin sentinţa civilă nr.270/05.06.2012, Curtea de Apel Constanţa a respins contestaţia 
formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Comisia Centrală 
Pentru Stabilirea Despăgubirilor, ca nefondată, reţinând următoarele: 
 Prin cererea adresată Curţii de Apel Constanţa la data de 13.07.2011, reclamantul [...] a 
contestat decizia nr. 9517/19.01.2011 prin care s-a emis titlul de despăgubire în cuantum de 
6.895,76 lei, învederând că valoarea obiectivului industrial stabilit prin expertiza întocmită în 
dosarul administrativ ce stă la baza deciziei nr. 9517/2011, nu reprezintă o justă despăgubire, fiind 
evaluată incorect la 6.297,50 lei. 

Potrivit reclamantului, cu ocazia preluării utilajului industrial s-a demolat imobilul în care 
era amplasat, fiind dărâmate zidurile pentru a desprinde componentele utilajului, ceea ce creează 
prezumţia că pentru o dreaptă şi justă despăgubire se impune şi evaluarea imobilului demolat cu 
ocazia preluării. 

A constatat judecătorul fondului că prin decizia nr. 9517/19.01.2011, Guvernul României 
prin Comisia Centrală pentru Stabilirea despăgubirilor a decis emiterea titlului de despăgubire în 
favoarea d-lui [...], în cuantum de 6.895,76 lei, reprezentând valoarea actualizată cu indicele de 
inflaţie a despăgubirilor stabilite în art. 1 al Dispoziţiei 516/26.08.2009. 
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Dispoziţia nr. 516/26.08.2009 emisă de Primarul comunei [...], judeţul Brăila a admis 
notificarea nr. 520/2005 şi a propus acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru daracul de 
lână cu motor ce a aparţinut autorului [...], în condiţiile prevederilor speciale privind regimul 
stabilirii şi a plăţii despăgubirilor în cuantum de 6.297,50 lei, întrucât nu poate fi restituit în natură. 

S-a reţinut că această dispoziţie nu a fost contestată, astfel că pârâta s-a limitat în a stabili 
despăgubirile doar pentru daracul de lână nu şi pentru eventualul imobil în care acesta ar fi fost 
montat. 

Potrivit primei instanţe, urmarea dispoziţiei nr. 516/2009 pârâta a urmat procedura instituită 
de Titlul VII din Legea nr. 247/2005, respectiv a analizat legalitatea respingerii cererii de restituire 
în natură conform art. 16 pct.4 şi a stabilit acordarea despăgubirilor în limita propusă de expert, 
reclamantul nu a contestat valoarea stabilită în raportul de evaluare şi materializată în dispoziţia nr. 
516/2009. 

Instanţa a constatat, de asemenea, că valoarea stabilită de către expert [...] a fost efectuată 
corect, expertul raportându-se la valoarea comercială a daracului, de 80.000-90.000 lei (nou cu 
motor electric) aplicându-i uzura corespunzătoare de 65% (conform vechimii sale la data preluării – 
1959), iar valoarea stabilită prin expertiza efectuată în cadrul dosarului 795/36/2011 de către expert 
[...], nu este stabilită în mod obiectiv, întrucât nu s-a aplicat niciuna din metodele de evaluare din 
cele recomandate de ANEVAR, cum recunoaşte chiar expertul  în răspunsul la obiecţiuni. 

Valoarea stabilită de expertul [...] de 232.000 lei a unui darac de lână preluat în 1959 cu o 
vechime de cel puţin 26 ani, nu este una obiectivă, expertul neavând în vedere criteriul de evaluare 
aplicabil conform Legii nr. 10/2001. 

2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a formulat recurs reclamantul [...], calea de atac 
fiind înregistrată iniţial pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sub nr.796/36/2011 şi trimisă în 
condiţiile art.XXIII alin.2 şi 4 din Legea nr.2/2013, pe cale administrativă, către Curtea de Apel 
Constanţa, unde a fost reînregistrată sub nr.796/36/2011*. 

Hotărârea instanţei de fond a fost criticată prin prisma motivelor de nelegalitate prevăzute de 
art.304 pct.4 şi pct.9 şi art.3041 C.pr.civilă, susţinându-se că instanţa nu a proceda la analiza 
întregului probatoriu, motivarea hotărârii nu reflectă modul în care s-a executat obligaţia de a judeca 
faţă de actele şi faptele deduse judecăţii, ceea ce a dus la încălcarea unor prevederi legale, aplicarea 
greşită a legii şi depăşirea atribuţiilor judecătoreşti. 

Cu privire la probatoriul propus de către reclamant, se susţine că acesta a evidenţiat 
neconcordanţa dintre decizia emisă la data de 26.08.2009 comunicată reclamantului şi cea depusă ca 
documentaţie la dosarul administrativ, cu privire la suma stabilită cu titlu de despăgubire, faptul că 
decizia care cuprindea despăgubirea nu i-a fost comunicată, iar posibilitatea formulării unei 
eventuale contestaţii în temeiul prevederilor art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001 era posibilă numai în 
situaţia comunicării, însă instanţa a apreciat greşit că reclamantul nu a contestat valoarea stabilită 
prin raportul de evaluare. 

Instanţa a apreciat asupra utilităţii probei cu expertiza tehnică şi a numit expertul de pe lista 
experţilor autorizaţi de Ministerul Justiţiei, dar a respins proba testimonială şi proba cu expertiza 
imobiliară pentru evaluarea imobilului demolat. 

Pe de altă parte, susţine recurentul reclamant că dispoziţia nr.516/26.08.2009 trebuie să 
reflecte dispozitivul hotărârii pronunţate de Curtea de Apel Galaţi, care conţine criteriile ce trebuie 
respectate cu ocazia evaluării şi prin care s-a constatat că la data preluării utilajului industrial s-a 
procedat la demolarea imobilului în care era montat, demolarea făcând parte integrantă din 
prejudiciul creat prin preluarea daracului de lână cu motor. 

Se învederează că normele de aplicare ale Legii nr.10/2001 stabilesc că decizia de 
despăgubire ce se referă la utilaje industriale trebuie să fie abordată împreună cu imobilul confiscat 
sau demolat şi, de asemenea, se stabileşte ca reper al limitei inferioare la care ar putea fi stabilită 
valoarea despăgubirii, valoarea de inventar ca activ patrimonial, la data preluării. 
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Prin întâmpinarea formulată, pârâta Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, 
devenită Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, a solicitat respingerea recursului, 
apreciind că hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică. 

3. Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile recurate, prin prisma criticilor 
formulate, Curtea constată că recursul nu este întemeiat, pentru următoarele considerente: 

Prin cererea introductivă de instanţă formulată la data de 13.07.2011, reclamantul [...] a 
învestit Curtea de Apel Constanţa cu contestaţia formulată împotriva deciziei nr.9517/19.01.2011 
emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, prin care s-a decis emiterea titlului de 
despăgubire, în temeiul art.16 alin.8 şi 9 din Titlul VII din Legea nr.247/2005, pentru suma de 
6.895,76 lei, reprezentând valoarea actualizată cu indicele de inflaţie a despăgubirilor stabilite în 
art.1 din Dispoziţia nr.516/26.08.2009. 

Decizia menţionată care reprezintă titlu de despăgubire este contestată numai sub aspectul 
cuantumului despăgubirii, în sensul că această despăgubire nu reflectă valoarea tuturor elementelor 
supuse evaluării, respectiv”valoarea imobilului demolat cu ocazia preluării abuzive, valoarea 
daracului de lână şi valoarea motorului. 

Motivarea în fapt şi în drept a cererii de chemare în judecată a reclamantului, care a 
beneficiat de asistenţă juridică calificată, dar şi considerentele cererii de recurs arată clar că ceea ce 
se contestă este faptul că în procedura evaluării nu a fost avut în vedere şi imobilul care se susţine că 
a fost demolat cu ocazia ridicării utilajului. 

Astfel, la data de 26.08.2009 se emite de către Primarul comunei [...], Dispoziţia 
nr.516/26.08.2009, prin care se admite notificarea persoanei îndreptăţite [...], şi se propune 
acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, pentru daracul de lână cu motor ce a aparţinut 
autorului [...], dispoziţia fiind înaintată, conform procedurii instituite de titlul VII din Legea 
nr.247/2005, către Prefectura Judeţului Brăila, pentru continuarea procedurii de plată a 
despăgubirilor. 

Dispoziţia emisă în temeiul Legii nr.10/2001 a avut la bază decizia civilă nr.64/16.02.2009 a 
Curţii de Apel Galaţi, irevocabilă prin nerecurare, care a anulat o primă Dispoziţie dată în baza Legii 
nr.10/2001, respectiv Dispoziţia nr.1168/20.06.2007 şi a obligat Primarul comunei [...] să emită 
decizie de acordare de măsuri reparatorii prin echivalent pentru daracul de lână cu motor ce a 
aparţinut autorului [...]. 

 Prin această hotărâre judecătorească s-a analizat cererea de restituire prin echivalent numai 
cu privire la bunul reprezentat de daracul de lână cu motor şi s-a concluzionat, pe baza probelor 
administrate, că reclamantul are dreptul la măsuri reparatorii prin echivalent pentru acest bun. 

Dispoziţia nr.516/26.08.2009, care nu cuprinde cuantumul despăgubirilor, a fost comunicată 
reclamantului. 

La data de 13.05.2010, Prefectul Judeţului Brăila a returnat dosarul Primarului comunei [...] 
pentru realizarea evaluării bunului supus despăgubirii, astfel că la acest moment al procedurii s-a 
realizat raportul de expertiză tehnică şi evaluare, de către expertul [...], expert care a analizat 
valoarea comercială a bunului – darac de lână cu motor cu ardere internă, prin raportare la valoarea 
comercială a unui darac de lână cu motor electric în prezent şi uzura daracului de lână deţinut de 
autorul reclamantului, fiind menţionat în mod expres că în anul 1959 acest bun era foarte vechi şi 
avea o uzură de 60-70%. 

Dispoziţia nr.516/26.08.2009 a fost completată cu suma despăgubirilor în cuantum de 
6.297,50 lei, nemaifiind emisă o altă dispoziţie în acest sens şi a fost înaintată în procedura 
prevăzută de titlul VII din Legea nr.10/2001, fiind ulterior emisă Decizia nr.9517/19.01.2011 de 
către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

Se constată, astfel, că procedura de evaluare a bunului mobil care a format obiectul cererii de 
restituire nu a fost realizată potrivit art.16 alin.5 – 7 din Titlul VII al Legii nr.247/2005, în cadrul 
procedurii administrative, ci în etapa anterioară trimiterii dosarului către Comisia Centrală pentru 
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Stabilirea Despăgubirilor, astfel cum se arată şi de către intimata Comisia Naţională pentru 
Compensarea Imobilelor în cadrul notelor trimise instanţei de recurs. 

Evaluarea s-a realizat astfel în baza art.16 alin.8 din titlul VII al Legii nr.247/2005, dat fiind 
faptul că obiectul evaluării era un bun mobil, evaluarea reglementată de art.16 alin.5 - 65 din Titlul 
VII al Legii nr.247/2005 făcând referire la bunurile imobile – terenuri şi construcţii. 

Din lucrările dosarului nu rezultă că raportul de expertiză tehnică şi evaluare efectuat de 
expertul [...], precum şi Dispoziţia ulterioară emisă de Primarul comunei [...] şi care cuprinde 
cuantumul despăgubirii au fost comunicate reclamantului, însă reţinem faptul că această evaluare 
este contestată numai cu privire la obiectul supus evaluării. 

Cu alte cuvinte, astfel cum rezultă din cererea de chemare în judecată, din cererea de recurs, 
din precizările făcute în faţa instanţei de fond, dar şi din corespondenţa purtată în cadrul procedurii 
administrative anterioare, reclamantul [...] susţine că evaluarea şi implicit despăgubirea, trebuia să 
privească nu numai bunul mobil, daracul de lână cu motor, ci şi imobilul care a fost demolat la 
momentul preluării. 

Se constată, însă, că nici cererile de restituire formulate, nici hotărârea judecătorească 
irevocabilă a Curţii de Apel Galaţi nu au privit decât bunul mobil, daracul de lână cu motor, astfel că 
dispoziţia emisă în temeiul Legii nr.10/2001 şi evaluarea realizată nu putea avea drept obiect decât 
bunul mobil. 

Aşadar, chiar comunicate actele menţionate către reclamant, acesta nu ar fi putut valorifica, 
în mod legal, susţinerea referitoare la dreptul la despăgubire (restituire prin echivalent) şi cu privire 
la imobilul construcţie în care se afla daracul de lână şi care se susţine că a fost demolat în vederea 
preluării mobilului. 

Critica de fond care vizează faptul că Dispoziţia nr.516/26.08.2009 nu respectă decizia civilă 
nr. 64/16.02.2009 a Curţii de Apel Galaţi nu este întemeiată, instanţa de judecată menţionată 
analizând raportul juridic dedus judecăţii numai sub aspectul îndreptăţirii reclamantului [...] la 
restituirea prin echivalent a daracului de lână cu motor. 

De asemenea, se constată că instanţa de fond a administrat proba cu expertiza de evaluare a 
bunului mobil, cu obiectivul propus de reclamant şi a procedat motivat la înlăturarea concluziilor 
expertizei tehnice judiciare de evaluare efectuată de expertul judiciar [...], apreciind că evaluarea 
judiciară nu este obiectivă, având în vedere că nu ţine seama de vechimea de 26 de ani a bunului la 
momentul preluării, dar şi faptul că a avut în vedere şi anexe de tăiat lemne, care nu au fost, până la 
acel moment, susţinute şi dovedite ca fiind părţi ale daracului de lână. 

Reclamantul nu a formulat obiecţiuni la raportul de expertiză judiciară efectuat de expertul 
[...]. 

Astfel, corect a fost reţinută numai evaluarea realizată de expertul [...] şi avută în vedere la 
emiterea dispoziţiei Primarului şi a deciziei contestate, observându-se că reclamantului i-a fost 
respectat dreptul la apărare şi i s-a oferit posibilitatea să-şi dovedească pretenţiile, în prezentul cadru 
procesual. 

Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse, în temeiul prevederilor art.312 alin.1 
C.pr.civilă, Curtea va respinge recursul ca nefondat, apreciind că nu sunt dovedite motivele de 
nelegalitate susţinute prin cererea de recurs. 

 

55. Anulare certificat de urbanism eliberat în vederea vânzării terenului. 
 

Art.1, 2 din Legea nr.554/2004 
Art.6 din Legea nr.51/1990 

Art.32 din Legea nr.350/2001 
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           Potrivit art.1 din Legea nr.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.” 
          Art.2 lit.c din lege defineşte actul administrativ ca fiind actul unilateral cu caracter individual sau 
normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau 
a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.” 
          Astfel cum rezultă din definiţia legală a certificatului de urbanism, acest act nu reprezintă decât un act 
de informare, neîndeplinind condiţiile unui act administrativ care dă naştere, modifică sau stinge raporturi 
juridice. 
           Într-o atare situaţie, se apreciază că certificatul de urbanism nu poate fi cenzurat de către instanţa de 
contencios administrativ, recurenţii având la dispoziţie o astfel de acţiune doar împotriva autorizaţiei de 
construire sau împotriva refuzului de a elibera autorizaţia de construire, refuz ce nu a fost constatat în cauză. 
           De asemenea, se constată că reclamanţii au solicitat eliberarea certificatului de urbanism în vederea 
vânzării terenului, fără a solicita odată cu acesta, conform art.32 din Legea nr.350/2001, şi o modificare a 
prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă, astfel că instanţa nu este în 
măsură să analizeze un eventual refuz nejustificat al pârâtului în acest sens. 

 
Decizia civilă nr. 2050/CA/04.12.2013 

                           Dosar nr. 6013/118/2012 
 

Prin cererea formulată la data de 23.05.2012 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 
sub nr.6013/118/2012, reclamanţii [...], [...] şi [...] au solicitat în contradictoriu cu pârâţii Municipiul 
Constanţa Prin Primar, Primarul Municipiului Constanţa şi Consiliul Local Constanţa anularea 
certificatului de urbanism nr.631/23.03.2012 eliberat de Primarul Municipiului Constanţa în care 
este înscrisă interdicţia definitivă de construire şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de 
judecată. 

Prin Sentinţa civilă nr.3184/31.05.2013, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea şi a 
obligat reclamanţii către pârâtul Primarul Municipiului Constanţa la plata cheltuielilor de 
judecată în sumă de 620 lei. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că prin certificatul de urbanism 
nr.631/23.03.2012 eliberat de Primarul Municipiului Constanţa emis în vederea unor operaţiuni 
notariale privind circulaţia imobiliară (vânzare teren), s-a stabilit în temeiul reglementărilor 
documentaţiei de urbanism, faza PUG aprobată prin HCLM nr.77/31.03.2011, regimul, juridic 
economic şi tehnic al terenului în suprafaţă de 466 mp, situat în Municipiul Constanţa, zona [...]. 

Terenul este proprietatea reclamanţilor în baza sentinţei civile nr.1522/02.12.2008 a 
Tribunalului Constanţa, definitivă şi irevocabilă, prin care s-a dispus restituirea terenului în 
suprafaţă de 466,35 mp reprezentând parcela 2, identificată prin raportul de expertiză topografică, 
marcat prin conturul j, g, v, h, i, j, situat pe partea de sud a amplasamentului terenului şi la vest de 
aleea din spatele blocului L11. 

Prin certificatul de urbanism s-a stabilit că destinaţia terenului stabilită prin planurile de 
urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate: PUG SRL 4 – subzona locuinţelor colective medii 
(P+3-4) situate în ansambluri preponderent rezidenţiale, căi carosabile şi pietonale private garaje, 
spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări sport pentru tineret, împrejmuiri. De 
asemenea, s-a stabilit în baza reglementărilor extrase din documentaţiile de urbanism şi amenajarea 
teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului că există 
o interdicţie definitivă de construire conform studiului de sistematizare. 

Prin regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului 
Constanţa, aprobat prin HCLM nr.653/1999 a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM 
nr.77/31.03.2011, s-a prevăzut că pentru subzona locuinţelor colective medii (P+3-4) situate în 
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ansambluri preponderent rezidenţiale, cum este în speţă zona SRL 4 în care este situat terenul 
reclamanţilor, la Secţiunea I „Utilizare funcţională” art.2 „Utilizări admise cu condiţionări”ultima 
liniuţă a stabilit că se admite construirea de locuinţe noi numai pe bază de PUZ şi regulament aferent 
aprobate. 

Situarea terenului reclamanţilor în ZRL4 din PUG nu este contestată în speţă. 
Conform planului de situaţie înaintat de SC Proiect SA, terenul este situat în cadrul 

ansamblului rezidenţial construit în baza planului de sistematizare din anul 1978 – Ansamblu 
locuinţe C8 etapa a II a, fiind prevăzute amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi 
pietonale, parcaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii. 

Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea 
administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al 
imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor 
operaţiuni imobiliare, potrivit legii.  

Potrivit art.6 alin. 3 lit. c din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii „Certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii: 

c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când 
operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de 
lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. 
Operaţiunile juridice menţionate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de 
nulitate.” 

În raport de aceste dispoziţii legale şi ale art.32 din Legea nr.350/2001, s-a reţinut că prin 
certificatul de urbanism contestat s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art.6 alin.3 lit.c din Legea 
nr.50/1991, fiind emis în vedere efectuării unei tranzacţii imobiliare, respectiv în vederea vânzării. 

Analizând conţinutul certificatului de urbanism nr.631/23.03.2012 eliberat de Primarul 
Municipiului Constanţa, Tribunalul a constatat că acesta respectă dispoziţiile art.6 alin. 1 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, fiindu-le făcute cunoscute 
solicitanţilor informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor 
existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale 
regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi 
aprobate potrivit legii. 

Susţinerea reclamanţilor în sensul că în mod nelegal s-a menţionat în certificatul de urbanism 
interdicţia de construire, fără însă a condiţiona de elaborarea unui PUZ astfel cum se prevede în 
planul urbanistic zonal, a fost apreciată ca fiind nefondată având în vedere că soluţia prev. de art.32 
alin.1 lit.b din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată prin 
OUG nr.7/2011, în care autoritatea publică locală poate să „condiţioneze autorizarea investiţiei de 
elaborarea şi aprobarea de către autoritatea publică locală competentă a unui plan urbanistic zonal”, 
presupune ca ipoteză legală existenţa unei cereri pentru emiterea certificatului de urbanism prin care 
să se solicită o modificare a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona 
respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o 
impun, ceea ce nu este cazul în speţă, certificatul de urbanism nefiind solicitat ca act premergător 
emiterii autorizaţiei de construire, ci în vederea efectuării unei vânzări, potrivit art.6 alin. 6 din 
Legea nr.50/1991. 

Cât priveşte alegerea uneia dintre cele 4 variante de soluţionare a cererii de eliberare a unui 
certificat de urbanism care presupun o modificare a prevederilor documentaţiilor de urbanism 
aprobate pentru zona respectivă, prevăzute de dispoziţiile art.32 alin.1 din Legea nr.350/2001, 
modificată prin OUG nr.7/2011, tribunalul a subliniat că legiuitorul a prevăzut în favoarea autorităţii 
publice locale o marjă de apreciere considerabilă prin formularea „În cazul în care prin cererea 
pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare a prevederilor documentaţiilor de 
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urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori 
natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz”. 

S-a reţinut că alegerea uneia dintre cele 4 soluţii legale se situează în marja de apreciere a 
autorităţii publice locale, impusă de condiţiile specifice de amplasament ori de natura obiectivelor 
de investiţii, precum şi de motivarea soluţiei adoptate.  

Instanţa a considerat că soluţia aplicării dispoziţiilor art.32 alin.1 lit.a), care prevede 
interdicţia de construire, este justificată de condiţiile specifice ale amplasamentului, terenul fiind 
situat în cadrul ansamblului rezidenţial construit în baza planului de sistematizare din anul 1978 – 
Ansamblu locuinţe C8 etapa a II a, fiind prevăzute amenajări aferente locuinţelor: căi de acces 
carosabile şi pietonale, parcaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii. 

Analizând conţinutul actului administrativ atacat, Tribunalul a constatat că certificatul de 
urbanism contestat respectă limitele şi scopul prevederilor legale în executarea cărora a fost emis, iar 
măsurile dispuse sunt adecvat motivate, neexistând elemente pe baza cărora să poată fi decelată o 
exercitare abuzivă a dreptului de apreciere în sensul art.2 alin.(1) lit.n) din Legea nr.554/2004. 

Susţinerea reclamanţilor în sensul că prin certificatul de urbanism se încalcă dispoziţiile art.1 
din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale 
potrivit cu care „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni 
nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute 
de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional”, având în vedere că, în speţă, nu este 
vorba de o lipsire de proprietate, ci de o interdicţie de a construi, sau de impunerea unor condiţii 
speciale şi, deşi reprezintă o ingerinţă în dreptul de proprietate al reclamantului, este în concordanţă 
cu dispoziţiile legale, justificată de interesul public şi proporţională cu scopul urmărit. 

A constatat prima instanţă că nu poate fi reţinută nici apărarea reclamanţilor în sensul că 
pârâţii, deşi au fost parte în dosarul nr.1127/118/2007 în care s-a soluţionat cererea formulată în 
baza Legii nr.10/2001, prin care s-a dispus restituirea terenului menţionat, nu au adus la cunoştinţa 
reclamanţilor existenţa unei interdicţii de construire, având în vedere autoritatea publică locală are 
obligaţia informării cu privire la regimul tehnic al unui imobil, doar în urma formulării unei cereri 
pentru eliberarea unui certificat de urbanism, prin cuprinsul acestuia act administrativ. 

Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, instanţa de contencios administrativ a motivat 
că nu identifică elemente de nelegalitate cu privire la certificatul de urbanism nr.631/23.03.2012 
eliberat de Primarul Municipiului Constanţa. 

Împotriva acestei hotărâri au formulat recurs reclamanţii [...], [...] şi [...], care au criticat 
soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Au susţinut recurenţii că instanţa de fond nu a respectat dreptul la proprietate, încălcând acest 
drept reglementat în Constituţia României. Concret, în Certificatul de Urbanism nr.631/23.03.2012 
eliberat de Primarul Municipiului Constanţa este înscrisă interdicţia definitivă de construire pentru 
terenul situat în Constanţa, …, în suprafaţă de 466,35 mp. 

Această interdicţie nu este motivată în fapt şi în drept, neindicându-se baza legală. Mai mult, 
planul de sistematizare din 1978 nu mai poate fi luat în considerare acum, în anul 2013, după 35 ani, 
mai cu seama că după 1990 s-a construit în toate zonele importante ale Constanţei. În anul 1978, 
blocurile cartierului unde se află amplasat respectivul teren nici nu existau. 

O altă critică legată de hotărârea pronunţată de către Tribunalul Constanţa este refuzul 
efectuării unei expertize urbanistic arhitecturale, expertiză ce ar fi adus informaţii importante legate 
de sistematizare. 

Nici interogatoriul administrat pârâţilor nu a adus nimic relevant cauzei, în sensul că 
răspunsurile pârâţilor au fost evazive, departe de obiectul cauzei, pârâţii eschivându-se în a răspunde 
corect. Mai precis, la "întrebarea nr.4, pârâţii nu recunosc că acest teren nu este construibil şi afirmă 
în scris că acest aspect nu a fost obiectiv al expertizei, lucru total neadevărat, întrucât la Cap IV - 
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Obiectivele expertizei, se specifică în mod clar: „Determinarea unor suprafeţe neocupate de 
construcţii şi detalii de sistematizare”.. 

PUG-ul aprobat prin Hotărârea Consiliului local Constanţa nr.77/31-03-2011, după cum 
reiese în Certificatul de Urbanism nr.631/23.03.2012, nu a avut avizul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului la data emiterii, aşa cum reiese şi din articolul publicat în presa din Constanţa; acest aviz 
de mediu a fost depus ulterior, după aprox o lună, fiind tardiv. 

În prezent, pe terenul în discuţie nu se află amplasate construcţii, aşa cum reiese şi din pozele 
depuse la dosar, astfel încât nu se pune problema demolării unor construcţii. 

În schiţa „Plan de situaţie Ansamblu de locuinţe C8 etapa II, întocmit de către ing. …, din 
anul 1978, pe terenul în discuţie este menţionat „gradină”, şi nicidecum loc de joacă pentru copii, căi 
de acces etc., aşa cum se menţionează în cuprinsul Certificatului de Urbanism. 

Învederează că s-a solicitat emiterea acestui Certificat de Urbanism pentru a vinde terenul în 
viitor şi nu pentru a construi. 

În drept, au fost invocate disp art.304 alin. 8 Cod procedură civilă. 
Intimaţii pârâţi, legal citaţi, nu au depus întâmpinare, însă prin susţinerile orale ale 

apărătorului ales au pus concluzii de respingere a recursului ca nefondat. 
Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 

nefondat, însă pentru următoarele argumente. 
           Prin acţiunea formulată, reclamanţii au solicitat anularea certificatului de urbanism 
nr.631/23.03.2012 emis de Primarul Municipiului Constanţa în care este înscrisă interdicţia 
definitivă de construire pentru terenul proprietatea acestora situat în Constanţa, zona [...]. 
           Potrivit art.1 din Legea nr.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.” 
          Art.2 lit.c din lege defineşte actul administrativ ca fiind actul unilateral cu caracter individual 
sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării 
executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi 
juridice.” 
          De asemenea, art.6 din Legea nr.51/1990 prevede că „(1) Certificatul de urbanism este actul 
de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4: 
    a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al 
terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor 
urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, 
după caz, avizate şi aprobate potrivit legii; 
    b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul 
amplasamentului; 
    c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării; 
    d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului 
administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării. 
          Astfel cum rezultă din definiţia legală a certificatului de urbanism, acest act nu reprezintă 
decât un act de informare, neîndeplinind condiţiile unui act administrativ care dă naştere, modifică 
sau stinge raporturi juridice. 
           Într-o atare situaţie, Curtea apreciază că certificatul de urbanism nu poate fi cenzurat de către 
instanţa de contencios administrativ, recurenţii având la dispoziţie o astfel de acţiune doar împotriva 
autorizaţiei de construire sau împotriva refuzului de a elibera autorizaţia de construire, refuz ce nu a 
fost constatat în cauză. 
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 Împrejurarea că reclamanţii au solicitat eliberarea certificatului de urbanism în vederea 
vânzării terenului, fiind invocate disp. art. 6 alin.3 lit. c din Legea nr.50/1991, nu schimbă natura 
juridică a actului deoarece şi în această situaţie scopul emiterii lui se circumscrie aceluiaşi obiectiv, 
respectiv realizarea lucrărilor de construcţii, fiind o simplă operaţiune pregătitoare, iar nu un act 
administrativ generator de drepturi şi obligaţii.            

Astfel, dispoziţiile legale invocate se referă la situaţia când eliberarea certificatului de 
urbanism se face pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci 
când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul 
realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un 
imobil, ceea ce înseamnă că finalitatea urmărită este aceea a realizării de construcţii.  
           De asemenea, se constată că reclamanţii au solicitat eliberarea certificatului de urbanism în 
vederea vânzării terenului, fără a solicita odată cu acesta, conform art.32 din Legea nr.350/2001, şi o 
modificare a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă, astfel că 
instanţa nu este în măsură să analizeze un eventual refuz nejustificat al pârâtului în acest sens. 
          Faţă de cele arătate, Curtea constată că reclamanţii nu justifică în cauză o vătămare produsă 
printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri. 
          Cu toate acestea, având în vedere că, potrivit art.315 alin.4 în referire la art.296, recurentului 
nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai grea decât aceea din hotărârea atacată, 
urmează a considera că motivele de recurs invocate sunt nefondate, cu consecinţa respingerii ca 
atare a recursului în baza art.312 alin.1 Cod de procedură civilă. 
 

56. Prelungire autorizaţie de construire. Excepţia lipsei de obiect a acţiunii. Analizarea 
de către instanţă, cu prioritate, a excepţiilor invocate de părţi. 
 

Art. 28 din Legea 554/2004 
Art.7 alin.(7) din Legea nr.50/1991 

 
În ceea ce priveşte lipsa de obiect a acţiunii, se reţine că acţiunea civilă are ca obiect protecţia unui 

drept subiectiv sau a unui interes pentru a cărei realizare calea justiţiei este obligatorie. Obiectul cererii de 
chemare în judecată constă în pretenţia concretă a reclamantului ce trebuie să fie licită, posibilă şi 
determinată.  

În speţă, obiectul cererii de chemare în judecată a fost clar precizat de reclamantă, respectiv 
obligarea pârâtei la emiterea unui act administrativ, iar împrejurarea că, ulterior pronunţării hotărârii, 
pârâtul şi-a îndeplinit obligaţiile impuse de instanţă nu are ca efect lipsirea de obiect a acţiunii, ci poate 
justifica, eventual, o lipsă a interesului în exercitarea căii de atac. Întrucât o astfel de situaţie a intervenit 
după pronunţarea hotărârii primei instanţe, nu se poate constata că acţiunea este lipsită de obiect, acest 
aspect fiind analizat exclusiv în raport de momentul pronunţării hotărârii de către instanţa de fond. 

Referitor la interes, se reţine că între părţi s-a încheiat un proces-verbal de conciliere, aprobat prin 
HCLM nr.257/02.10.2013, iar în baza acestuia municipiul Constanţa şi-a respectat obligaţiile asumate, 
eliberând autorizaţiile de construire necesare finalizării proiectului. 

Astfel, din conţinutul autorizaţiei de construire rezultă că recurentul intimat a autorizat executarea 
lucrărilor de construire pentru reactualizarea şi completarea lucrărilor de infrastructură şi sistematizare pe 
verticală, modificare proiecte autorizate – pentru lucrări rămase de executat – , în baza sentinţei civile nr. 
4858/COM/2004. 

Prin urmare, executând obligaţia solicitată de reclamantă în maniera arătată, recurenţii nu justifică 
folosul practic urmărit prin exercitarea căii de atac, o eventuală admitere a acesteia neavând nicio finalitate. 

 
Decizia civilă nr. 2057/CA/04.12.2013 

                           Dosar nr. 10304/118/2012 
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Prin acţiunea formulată la data de 07.09.2012 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 
– Secţia de contencios administrativ şi fiscal sub nr. 10304/118/2012, reclamanta [...] a solicitat în 
contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului Constanţa: 

- constatarea îndeplinirii tuturor condiţiilor legale pentru prelungirea autorizaţiei de construire 
nr.628/2010; 

- obligarea Primarul Municipiului Constanţa la prelungirea Autorizaţiei de construire 
nr.628/2010, autorizaţie emisă de Primarul Municipiului Constanţa în numele şi pentru Municipiul 
Constanţa, în termen de 15 zile de la pronunţarea hotărârii sub sancţiunea unei penalităţi de 50.000 
euro pentru fiecare zi întârziere. 

- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. 
      În cauză, a fost formulată de către Municipiul Constanţa o cerere de intervenţie în interesul 

alăturat pârâtului prin care s-a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, pentru aceleaşi motive 
invocate şi de pârât, iar pe cale de excepţie s-au invocat: 

- inadmisibilitatea acţiunii pentru primul capăt de cerere, în raport de prevederile art.8 alin.1, 
art.18 alin.1 din Legea nr.554/2004 şi art.111 Cod procedură civilă,  

- lipsa calităţii procesuale active a reclamantei, în raport de prevederile art.7 alin.7 din Legea 
nr.50/1991 şi ale art.53 din Normele metodologice, în condiţiile în care calitatea de a solicita 
prelungirea autorizaţiei de construire aparţine doar beneficiarului, respectiv Municipiul Constanţa; 

- lipsa de interes în promovarea acţiunii, în condiţiile în care prin acţiunea promovată 
reclamanta urmăreşte prelungirea unei autorizaţii de construire ce a fost emisă unui alt beneficiar. 

La termenul de judecată din data de 11.12.2012 Tribunalul Constanţa a încuviinţat în 
principiu cererea de intervenţie în interesul alăturat pârâtului formulată de către Municipiul 
Constanţa. 

Prin Sentinţa civilă nr.2139/09.04.2013 (astfel cum a fost îndreptată prin încheierea 
nr.111/20.05.2013), Tribunalul Constanţa a respins ca nefondate excepţia lipsei calităţii procesuale 
active a reclamantei şi excepţia lipsei de interes în promovarea acţiunii. A admis excepţia 
inadmisibilităţii parţiale a acţiunii.   

A admis în parte acţiunea precizată promovată de reclamanta [...] şi cererea de intervenţie 
formulată de Municipiul Constanţa şi a obligat pârâtul Primarul Mun. Constanţa la emiterea actului 
administrativ de prelungire a Autorizaţiei de Construire nr. 628/2010, într-un termen de 15 zile de la 
data rămânerii irevocabile a prezentei hotărârii, precum şi la plata, către reclamantă, a sumelor 4,30 
lei şi 400 euro, reprezentând cheltuieli de judecată – taxa de timbru, timbru judiciar şi onorariu 
avocaţial. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele: 
Excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei [...] a fost respinsă cu motivaţia, în 

esenţă, că din înscrisurile depuse la dosar rezultă că, prin Notificarea nr. 240/02.05.2012, 
comunicată prin BEJA [...], reclamanta a solicitat prelungirea autorizaţiei de construire nr. 
628/2010, răspunsul emis de către pârât prin adresa nr. R63008/05.07.2012 fiind unul negativ, astfel 
că răspunsul dat de pârât cererii reclamantei îmbracă forma unui refuz, sens în care instanţa poate fi 
sesizată cu o acţiune în analiza caracterului justificat sau nejustificat al acestui refuz, reclamanta 
având dreptul, recunoscut de art.1 din L. nr. 554/2004, de a reclama în instanţă pe emitentul actului 
apreciat ca vătămător pentru aceasta. 

Cu privire la excepţia lipsei de interes a reclamantei [...] în promovarea acţiunii, instanţa de 
fond a reţinut că reclamanta are un interes în promovarea acţiunii în condiţiile în care este 
executanta lucrărilor aferente AC nr. 628/2010 şi aceste lucrări, conform susţinerilor reclamantei, 
necontestate de către pârât şi intervenient, nu au fost finalizate în termenul prevăzut de actul 
administrativ. Se are în vedere şi faptul că emiterea AC nr.628/2010 s-a făcut în raport de 
prevederile sent. civ. nr. 4853/com/2004 pronunţate de Tribunalul Constanţa şi ale HCL Constanţa 
nr. 258/2009. 
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Excepţia inadmisibilităţii acţiunii, pentru primul capăt de cerere privind constatarea 
îndeplinirii tuturor condiţiilor legale pentru prelungirea autorizaţiei de construire nr.628/2010, a 
fost admisă în raport de dispoziţiile art. 28 din Legea 554/2004 şi ale art.111 Cod de procedură 
civilă şi având în vedere că vătămarea invocată de către reclamantă este rezultată din adresa emisă 
de pârât sub nr. R63008/05.07.2012, reclamanta nu poate uza de dispoziţiile art.111 Cod procedură 
civilă pentru a solicita constatarea îndeplinirii tuturor condiţiilor legale pentru prelungirea 
autorizaţiei de construire nr. 628/2010, cât timp are deschisă calea unei acţiuni în realizarea 
dreptului ei, respectiv de obligarea pârâtului la emiterea actului administrativ de prelungire a AC nr. 
628/2010, cu raportare şi la prevederile art.1, 8 şi 18 din Legea nr. 554/2004. 

Pe fondul cauzei, tribunalul a reţinut că emiterea AC nr. 628/2010 s-a făcut în raport de 
prevederile sent. civ. nr. 4853/com/2004 pronunţată de Tribunalul Constanţa şi ale HCL Constanţa 
nr. 258/2009. 

Analizând refuzul pârâtului, materializat prin adresa nr. R63008/05.07.2012, tribunalul a 
constatat că acesta este nejustificat, reclamanta, neavând calitatea de investitor sau de beneficiar al 
lucrărilor autorizate prin AC nr. 628/2010, nu este ţinută de respectarea termenului prevăzut de 
art.53 alin.2 din Ord.MDRL. nr.8392009, potrivit cu care “Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de 
construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de 
valabilitate şi se poate acorda, potrivit Legii, o singură dată pentru cel mult 12 luni.” 

În acest sens, a fost avut în vedere art.7 alin.8 din Legea nr.50/1991 din cuprinsul căruia 
rezultă că obligaţia de înştiinţare asupra datei de începere a lucrărilor revine în mod exclusiv 
investitorului, reclamanta având doar calitatea de executant al acestora. Astfel, AC nr. 628/2010 a 
fost emisă având ca beneficiar Primăria Constanţa, ca structură administrativă a Municipiului 
Constanţa, costurile lucrărilor efectuate urmând a fi suportate de Municipiul Constanţa, conform 
prevederilor dec.civ. nr.4853/2004 pronunţate de Tribunalul Constanţa. 

De altfel, prin Legea nr.10/1995 - art.21 alin.1 s-a procedat la o definire a noţiunii de 
investitor, respectiv – “persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau 
intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la 
calitatea construcţiilor.” 

Astfel, a constatat tribunalul că pentru reclamantă nu se poate reţine calitatea de investitor, în 
raport de AC nr.628/2010, în condiţiile în care aceasta nu a finanţat şi nici nu a realizat lucrări de 
investiţii, deoarece atât finanţarea, cât şi lucrările de investiţii efectuate asupra domeniul public - 
sistematizare verticală şi realizare căi de acces auto şi pietonală – sunt suportate de Municipiul 
Constanţa. Executarea acestor lucrări de către reclamantă, din surse proprii până la momentul 
decontării acestora de către beneficiar, nu o transformă pe aceasta în investitor. 
         S-a reţinut, tot în raport cu prevederile art.21 din Legea nr.10/1995, că reclamanta nu este 
ţinută de respectarea obligaţiilor instituite de acelaşi text normativ, în referire la b) obţinerea 
acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire; obligaţii ce în mod 
legal cad în sarcina beneficiarului lucrărilor. 

Sub acest aspect, s-a constatat că susţinerile dezvoltate de către pârât şi de intervenientul în 
interesul pârâtului, în raport de calitatea de investitor a reclamantei şi implicit de incidenţa în speţă a 
prevederilor art.53 alin.2 din Ord. MDRL nr.839/2009, sunt nefondate. 

S-a considerat că răspunsul emis de către pârât prin adresa nr. R63008/05.07.2012 este 
vătămător pentru reclamantă, în condiţiile în care lucrările autorizate nu au fost finalizate, pârâtul, 
prin refuzul de prelungire a autorizaţiei de construire, nu se conformează sent.civ.nr.4853/com/2004 
pronunţate de Tribunalul Constanţa şi ale HCL Constanţa nr. 258/2009.  

Pentru aceste considerente, precum şi faţă de prevederile art.1, art.8 şi art.18 alin.1 - teza 
finală - din Legea nr.554/2004, instanţa a admis în parte acţiunea principală şi, pe cale de 
consecinţă, a dispus obligarea pârâtului Primarul Mun.Constanţa la emiterea actului administrativ de 
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prelungire a Autorizaţiei de Construire nr.628/2010, într-un termen de 15 zile de la data rămânerii 
irevocabile a hotărârii, termen stabilit în baza art.24 din Legea nr. 554/2004. 

S-a mai reţinut că, potrivit art.18 alin.1 şi 5 din Legea nr.554/2004, instanţa poate obliga 
autoritatea să emită un act administrativ, iar această soluţie poate fi stabilită sub sancţiunea unei 
penalităţi aplicabile părţii obligate, pentru fiecare zi de întârziere. 

În speţă, instanţa a constatat ca nefondată solicitarea reclamantei privind obligarea pârâtului 
la plata sumei de 50.000 euro/zi cu titlu de despăgubiri pentru întârziere, în condiţiile în care 
reclamanta prin niciun mod probator nu a dovedit, cu raportare la disp.art.18 alin.3 din Legea 
nr.554/2004, întinderea prejudiciului invocat. 

În raport de soluţia de admitere parţială a acţiunii principale precizate, tribunalul a apreciat 
că se impune şi admiterea cererii de intervenţie formulate de Municipiul Constanţa în interesul 
pârâtului Primarul Municipiului Constanţa. 

În baza art.274 Cod procedură civilă, reţinând culpa procesuală a pârâtului, instanţa l-a 
obligat pe acesta la plata către reclamantă a sumei de 4,30 lei şi 400 euro reprezentând cheltuieli de 
judecată, constând în taxa de timbru, timbru judiciar şi onorariu avocaţial. 

Împotriva hotărârii menţionate au declarat recurs atât reclamanta [...], cât şi pârâtul 
Primarul Municipiului Constanţa, precum şi intervenientul Municipiul Constanţa, care au 
criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Recursul reclamantei [...] 
Reclamanta [...] a criticat hotărârea instanţei de fond sub aspectul dezlegării tezei a II-a din 

capătul 1 de cerere privind obligarea autorităţii la plata penalităţilor de întârziere, cu următoarea 
motivare: 

Hotărârea este nelegală întrucât au fost încălcate dispoziţiile art.18 şi art.24 din legea 
nr.554/2004, nulităţile fiind prevăzute de art.3041 rap. la art.304 pct.7 teza a II-a şi art.304 pct.9 din 
Codul de procedură civilă. 

Astfel, instanţa de fond şi-a motivat soluţia de respingere citând atât dispoziţiile art.18 din 
legea nr.554/2004, cât şi cele ale art.24 din aceeaşi lege. 

Hotărârea cuprinde motive contradictorii întrucât cele două texte de lege vizează faze 
diferite ale litigiului de contencios administrativ: judecata, respectiv executarea hotărârii. 

În raport de învestirea instanţei, de actul a cărui eliberare s-a solicitat (prelungirea AC 
nr.628/22.04.2010) şi de situaţia de fapt degajată din dosar, cererea de acordare a penalităţilor pentru 
fiecare zi de întârziere de la data pronunţării hotărârii este perfect justificată deoarece creditorul nu 
este ţinut să facă vreo dovadă a întinderii prejudiciului, simpla neexecutare de către debitor a 
obligaţiei stabilite în sarcina sa generând obligaţia de plată a acestor penalităţi.  

Chiar dacă în speţa de faţă s-a solicitat o anumită sumă pentru penalităţile de constrângere, 
instanţa de fond a avut la îndemână suficiente elemente pentru a aprecia cuantumul concret al 
acestora (valoarea lucrărilor stabilite prin AC a cărei prelungire s-a solicitat, valoarea lucrărilor din 
celelalte două AC emise pentru aceeaşi categorie de lucrări şi care se completează reciproc în baza 
contractului de concesiune nr. 38133/15.06.2000 şi a sent.civ.nr. 4583/27.05.2004, valoarea stabilită 
prin HCLM de aprobare a Studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic, faptul că lucrările 
menţionate în AC nr. 628/22.04.2010 servesc propriei investiţii şi faptul că ele trebuiau executate 
concomitent cu aceasta). 

Întrucât ceea ce s-a cerut prin acţiune au fost penalităţi de întârziere începând cu data 
pronunţării hotărârii, în mod greşit şi străin de natura cauzei instanţa de fond a reţinut că nu s-a făcut 
dovada întinderii prejudiciului cauzat. 

Recursul pârâtului Primarul Municipiului Constanţa şi al intervenientului Municipiul 
Constanţa 
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Pârâtul Primarul Municipiului Constanţa şi intervenientul accesoriu Municipiul Constanţa au 
criticat aceeaşi hotărâre, invocând dispoziţiile art. 304 pct.9 şi art.3041 Cod procedură civilă, sub 
următoarele aspecte: 

I) În mod greşit, prima instanţă a respins cererea Municipiului Constanţa de admitere a 
probei cu înscrisuri suplimentare, încălcând astfel principiul dreptului la apărare al Municipiului 
Constanţa şi Primarului Municipiului Constanţa, motiv de casare prevăzut de art.312 alin.(3) teza 
ultimă Cod de procedură civilă 

Astfel, arată recurenţii, la termenul din 26.03.2013, intervenientul Municipiul Constanţa a 
solicitat încuviinţarea administrării probei cu înscrisuri suplimentare referitoare la prelungirea 
autorizaţiei de construire - aspect cuprins în încheierea de şedinţă din 26.03.2013, prima pagină. 

Necesitatea depunerii înscrisurilor suplimentare (referitoare la prelungirea Autorizaţiei 
nr.628/22.04.2010) rezultă din faptul că acestea dovedesc faptul că, simultan cu depunerea cererii de 
prelungire a valabilităţii autorizaţiei, [...] a schimbat anumite detalii din proiectul tehnic, încercând 
modificarea Autorizaţiei nr.628/2010. 

Faptul că [...] a schimbat obiectul autorizării, simultan cu cererea de prelungire, era esenţial 
soluţionării dosarului în primă instanţă. 

Este, de altfel, unul dintre motivele pentru care Direcţia Urbanism - Serviciul Autorizaţii în 
Construcţii din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, prin adresa nr. R 63008/05.07.2012 a 
refuzat prelungirea valabilităţii Autorizaţiei nr.628/22.04.2010. 

Cum respingerea cererii de prelungire a valabilităţii Autorizaţiei nr. 628/22.04.2010 ar fi 
trebui să fie analizată în funcţie de toate aspectele ce circumstanţiază refuzul, este evident că 
Sentinţa nr. 2139/09.04.2013 este pronunţată cu încălcarea flagrantă a legii, modificarea acesteia 
nefiind posibilă, fiind necesară administrarea de probe noi, în sensul art.312 alin.(3) Cod de 
procedură civilă. 

Pentru cele expuse, solicită casarea hotărârii recurate prin raportare la faptul că recurenţilor-
pârâţi li s-a încălcat dreptul la apărare prin respingerea cererii de administrare a probei cu înscrisuri 
suplimentare. 

 
II) În subsidiar, solicită modificarea sentinţei atacate, aceasta fiind dată cu interpretarea 

şi aplicarea greşită a legii nr.50/1991, motiv de recurs prevăzut de art.304 pct.9 Cod de procedură 
civilă 

a) În principal, se impune modificarea hotărârii, în sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii 
procesuale active a intimatei - reclamante [...] 

Contrar celor reţinute de instanţa de fond, legitimarea procesuală se raportează eminamente 
la raportul juridic dedus judecăţii 

În speţă, [...] nu este titularul dreptului afirmat în cuprinsul raportului juridic judecăţii, iar 
instanţa de fond în mod greşit a respins excepţia sus-menţionată. Concret, prelungirea duratei de 
valabilitate a unei autorizaţii de construire este reglementată prin art.7 alin.(7) din Legea nr.50/1991, 
precum şi prin art.53 din Normele Metodologice. 

Legea nr.50/1991 nu face o distincţie între noţiunea de investitor şi cea de beneficiar, însă 
este indiscutabil faptul că prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire este un atribut ce ţine 
de dreptul de dispoziţie ce aparţine doar titularului autorizaţiei de construire. 

În speţă, aşa cum s-a reţinut irevocabil în cadrul dosarului nr.25555/212/2011, [...] nu are 
calitatea de „investitor" în sensul art.7 alin.(7) din Legea nr.50/1991, deci nu are calitate procesuală 
activă. Calitatea procesuală activă în cadrul unei cereri pentru prelungirea autorizaţiei de construire 
poate aparţine doar beneficiarului autorizaţiei de construire - adică Municipiului Constanţa. 

Practic, instanţa de fond, prevalându-se de disp. art.1 din Legea 554/2004, coroborat cu 
refuzul Primarului Municipiului Constanţa de prelungire a valabilităţii Autorizaţiei nr. 
628/22.04.2010, a înlăturat de la aplicare dispoziţiile imperative ale art.7 alin.(7) din Legea 50/1991, 
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ceea ce este de neconceput (legea trebuie interpretată în sensul în care produce efecte, iar nu în 
sensul neaplicării sale). 

Pentru aceste motive, solicită modificarea Sentinţei nr.2139/09.04.2013 în sensul admiterii 
excepţiei lipsei calităţii procesuale active a [...] 

b) În subsidiar, solicită modificarea sentinţei nr.2139/09.04.2013, în sensul admiterii 
excepţiei lipsei de interes a [...] în promovarea acţiunii 

Instanţa de fond a reţinut interesul [...] în promovarea acţiunii, rezumându-l la două aspecte, 
respectiv: calitatea [...] de executantă a lucrărilor şi faptul că lucrările nu au fost finalizate în 
termenul defipt de actul administrativ (deşi nefinalizarea la termen a lucrărilor de infrastructură se 
datorează exclusiv intimatei-reclamante [...], aspect ce echivalează cu invocarea culpei [...]. pentru 
a-i admite acţiunea). 

Or, în speţă, excepţia lipsei de. interes decurge din excepţia lipsei calităţii procesuale active, 
iar nu din cele două aspecte sus-menţionate. 

Susţine că admiterea acţiunii nu dă naştere unui drept direct în patrimoniul [...], ci în 
patrimoniul Municipiului Constanţa, în calitate de beneficiar al autorizaţiei de construire. 

Astfel, acţiunea formulată de [...] nu este caracterizată de un interes personal şi direct, ci, cel 
mult, de unul indirect, alături de oricare alt locuitor al Municipiului Constanţa, al lucrărilor de 
infrastructură autorizate prin Autorizaţia nr. 628/22.04.2010. Mai mult, Municipiul Constanţa, în 
calitate de titular al Autorizaţiei nr. 628/2010, poate oricând să contracteze cu un alt constructor în 
vederea executării lucrărilor. 

Interesul este o condiţie esenţială a acţiunii civile şi nu se confundă cu interesul legitim, ca 
noţiune de drept administrativ. Practic, în cazul dedus judecăţii, interesul legitim de a benefica de 
lucrări de infrastructură aparţine, în mod abstract, oricărui locuitor al Municipiului Constanţa, în 
timp ce interesul direct şi personal subzistă doar în cazul beneficiarului Autorizaţiei nr. 
628/22.04.2010. 

Faţă de cele expuse mai sus, solicită admiterea recursului, modificarea Sentinţei nr. 
2139/09.04.2013, în sensul admiterii excepţiei lipsei de interes şi respingerii acţiunii ca fiind 
promovată de o persoană fără interes direct şi personal. 

c) În al doilea subsidiar, pe fond, solicită modificarea hotărârii recurate în sensul 
respingerii acţiunii ca neîntemeiată, [...] neîndeplinind condiţiile necesare prelungirii valabilităţii 
Autorizaţiei nr. 628/22.04.2010. 

Susţin recurenţii că, cu greşită interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art.7 alin.(7) din Legea 
nr.50/1991, instanţa de fond a admis cererea introductivă de instanţă strict prin raportare la 
dispozitivul Sentinţei nr. 4853/27.05.2004 şi la interesul financiar al [...] 

Or, condiţiile prelungirii valabilităţii unei autorizaţii de construire sunt stabilite clar şi 
imperativ în cuprinsul Legii nr.50/1991, iar interesele economice ale unei părţi nu reprezintă un 
criteriu legal în aprecierea caracterului întemeiat sau nu al cererii introductive de instanţă. 

Nici chiar dispozitivul Sentinţei nr. 4853/27.05.2004 nu reprezintă un criteriu în aprecierea 
caracterului întemeiat al acţiunii, aceasta fiind pronunţată cu privire la raportul juridic de drept 
substanţial dintre părţi, neavând vreo înrâurire cu privire la modalitatea de prelungire a autorizaţiei 
de construire. 

Concret, executarea Sentinţei nr. 4853/27.05.2004 se putea realiza şi pe calea emiterii unei 
noi autorizaţii de construire (astfel cum Legea nr. 50/1991 obligă), prelungirea valabilităţii 
Autorizaţiei nr. 628/22.04.2010 nefiind unica modalitate de aducere la îndeplinire a dispoziţiilor 
Sentinţei nr. 4853/27.05.2004. Aceasta cu atât mai mult cu cât cererea iniţială de prelungire a 
valabilităţii Autorizaţiei nr. 628/22.04.2010 nu era conformă cerinţelor legale de admitere a ei. 

În drept, au invocat dispoziţiile art.299 şi urm., art.304 pct.9 şi art.3041, Cod de procedură 
civilă, coroborate cu dispoziţiile Legii nr. 50/1991, ale Normelor Metodologice de aplicare a Legii 
nr.50/1991, aprobate prin Ordinul nr.839/2009 precum şi ale Legii nr.554/2004. 
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Primarul Municipiului Constanţa şi Municipiul Constanţa au depus întâmpinare prin 
care au solicitat respingerea recursului formulat de [...] şi menţinerea sentinţei recurate sub aspectul 
respingerii capătului de cerere privind obligarea Primarului Municipiului Constanţa la plata sumei 
de 50.000 Euro/zi cu titlu de despăgubiri pentru întârziere. 

Prin Note de şedinţă depuse la 13.11.2013, recurenta reclamantă a invocat lipsa de 
interes a recursului promovat de Primarul Municipiului Constanţa, având în vedere următoarea 
situaţie intervenită: 

Prin Procesul verbal nr.125255/01.10.2013, aprobat prin HCLM nr. 257/02.10.2013, părţile 
contractelor de concesiune au convenit asupra mai multor aspecte: 

1) [...] a renunţat în totalitate la contractul de concesiune nr.38134 /15.06.2000 privitor la 
Proiectul Faleza (ce nu face obiectul cauzei); 

2) Părţile au reziliat parţial contractul de concesiune nr.38133/15.06.2000 privitor la 
Proiectul "Faleza Nord", [...] renunţând la concesiunea privitoare la suprafaţa de 10847 mp aferentă 
macrolotului D, pe care în prezent nu se află nicio construcţie edificată. Contractul de concesiune 
iniţial se referea la edificarea unui număr de 125 de vile pe 125 de loturi concesionate, concomitent 
cu realizarea infrastructurii publice, in condiţiile deja prezentate. Ulterior, pe parcursul judecării 
cauzei comerciale soldate cu sent.civ.nr.4853/com/2004 Municipiul Constanta a luat 36 de loturi si 
le-a alocat unui alt proiect rezidenţial învecinat denumit „Spectrum”. Subsecvent, un număr de 36 de 
autorizaţii de construire pentru 36 de vile, au fost revocate de Primar. Pentru a compensa aceasta 
modificare unilaterală a contractului, arată recurenta reclamantă că i s-a oferit si a acceptat, un lot 
compact de teren „Macrolot D”, pe care urma să construiască blocuri turn de locuinţe şi 
infrastructura publică aferentă, în beneficiul şi în sarcina municipiului. 

3) Prin Procesul verbal din 01.10.2013, părţile au convenit ca [...] să finalizeze doar cele 89 
de vile din proiectul iniţial şi infrastructura publică care este aferentă doar acestor 89 de vile, până la 
graniţa cu macrolotul la care s-a renunţat. 

4) Municipiul s-a angajat să elibereze prelungirea autorizaţiilor de construcţie pentru cele 89 
de vile şi să elibereze o nouă autorizaţie de construire pentru infrastructura publică care să le 
integreze pe cele anterior emise şi, de asemenea, să le completeze cu tot ceea ce este necesar 
finalizării Proiectului. 

Municipiul şi-a respectat aceste obligaţii asumate, eliberând AC necesare finalizării 
proiectului (cele referitoare la vile şi la infrastructura publică). 

Din conţinutul autorizaţiei de construire nr.1962/02.11.2013 rezultă că recurentul intimat 
Municipiul Constanţa a executat deja hotărârea instanţei de fond referitoare la obligaţia de a 
prelungi AC nr.628/22.04.2010, chiar dacă a făcut-o sub forma specifică derivată din prevederile 
Procesului verbal din 01.10.2013 aprobat prin HCLM nr.257/02.10.2013. Întrucât infrastructura 
publică aferentă Proiectului Faleza Nord a fost restructurată (nu se mai execută infrastructură 
aferentă Macrolotului D), noua AC eliberată le-a redefinit si înglobat pe toate celelalte emise 
anterior (621/21.04.2010 + 628/22.04.2010 + 1073/26.07.2010). 

Pe cale de consecinţă, recursul Primarului Municipiului Constanta este lipsit de interes. 
 În acest sens, recurenta reclamantă a ataşat următoarele înscrisuri, în copie: Procesul verbal 

nr.125255 încheiat la 01.10.2013 intre reprezentanţii Municipiului Constante si împuternicitul [...]; 
HCLM nr.257/02.11.2013 prin care a fost aprobat Procesul verbal din 01.10.2013; Autorizaţia de 
construire nr.1962/31.10.2013 emisă pentru beneficiarul Municipiul Constanta si executantul [...] 
având ca obiect: "Reactualizarea si completarea lucrărilor de infrastructură si sistematizare pe 
verticală - lucrări de sistematizare pe verticală; amenajare căi de acces, parte carosabilă si parcaje 
publice; lucrări stabilizare taluz, amenajare spatii publice - Modificare proiecte autorizate cu AC nr. 
621121.04.2010; 628 1 2104.2010; 1072/26.07.2010 - pentru lucrările rămase de executat de către 
[...] in baza Sentinţei civile nr. 48531/com/2004" - lucrări in valoare conform Proces verbal nr. 
125255/01.10.2013 aprobat prin HCLM nr.257/02.10.2013. 
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 Faţă de excepţia lipsei de interes invocată de recurenta reclamantă, recurentul pârât Primarul 
Municipiului Constanţa, prin apărător, a înţeles să ridice, în recurs, excepţia lipsei de obiect a 
acţiunii având în vedere că pârâtul Primarul Municipiului Constanţa a îndeplinit obligaţia stabilită 
în sarcina sa. 

Consideră că, în cauză, singura soluţie ce se impune este cea de admitere a recursului 
pârâtului şi intervenientului, schimbarea în tot a sentinţei recurate şi respingerea acţiunii formulate 
de reclamantă ca fiind lipsită de obiect. 

 În temeiul art.137 alin.1 Cod procedură civilă, instanţa va analiza cu prioritate 
excepţiile invocate de părţi, excepţii care fac de prisos cercetarea pe fond a pricinii. 

 Astfel, în ceea ce priveşte lipsa de obiect a acţiunii, Curtea reţine că acţiunea civilă are ca 
obiect protecţia unui drept subiectiv sau a unui interes pentru a cărei realizare calea justiţiei este 
obligatorie. Obiectul cererii de chemare în judecată constă în pretenţia concretă a reclamantului ce 
trebuie să fie licită, posibilă şi determinată.  

În speţă, obiectul cererii de chemare în judecată a fost clar precizat de reclamantă, respectiv 
obligarea pârâtei la emiterea unui act administrativ, iar împrejurarea că, ulterior pronunţării 
hotărârii, pârâtul şi-a îndeplinit obligaţiile impuse de instanţă nu are ca efect lipsirea de obiect a 
acţiunii, ci poate justifica, eventual, o lipsă a interesului în exercitarea căii de atac. Întrucât o astfel 
de situaţie a intervenit după pronunţarea hotărârii primei instanţe, nu se poate constata că acţiunea 
este lipsită de obiect, acest aspect fiind analizat exclusiv în raport de momentul pronunţării hotărârii 
de către instanţa de fond. 

Referitor la interes, Curtea reţine că între părţi s-a încheiat Procesul verbal de conciliere 
nr.125255/01.10.2013, aprobat prin HCLM nr.257/02.10.2013, iar în baza acestuia Municipiul 
Constanţa şi-a respectat obligaţiile asumate, eliberând autorizaţiile de construire necesare finalizării 
proiectului. 

Astfel, din conţinutul autorizaţiei de construire nr.1962/31.10.2013 rezultă că recurentul 
intimat a autorizat executarea lucrărilor de construire pentru reactualizarea şi completarea lucrărilor 
de infrastructură şi sistematizare pe verticală, modificare proiecte autorizate cu AC nr. 
621/21.04.2010; 628/22.04.2010, 1072/26.07.2010 – pentru lucrări rămase de executat – de către 
[...], în baza sentinţei civile nr. 4858/COM/2004. 

Prin urmare, executând obligaţia solicitată de reclamantă în maniera arătată, recurenţii nu 
justifică folosul practic urmărit prin exercitarea căii de atac, o eventuală admitere a acesteia neavând 
nicio finalitate. 

În acelaşi context, Curtea apreciază că recursul declarat de reclamantă este nefondat. 
Obligarea pârâtei la plata unor penalităţi poate fi dispusă în situaţia în care partea refuză 

îndeplinirea unei obligaţii legale, însă, astfel cum s-a precizat de însăşi recurenta reclamantă, 
obligaţia impusă de prima instanţă a fost îndeplinită de către pârât. În atare situaţie, scopul luării 
unei măsuri de constrângere în vederea executării obligaţiei nu mai există, astfel că măsura nu se 
justifică. 

Pentru considerentele expuse, urmează ca în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă să fie 
respins ca nefondat recursul reclamantei [...] şi ca lipsit de interes recursul pârâtului Primarul 
Municipiului Constanţa şi al intervenientului Municipiul Constanţa.  
 

57. Îndreptăţirea reclamantului de a solicita cumpărarea doar a părţii din imobil 
pentru care are calitatea de chiriaş. Refuz nejustificat sancţionabil pe calea contenciosului 
administrativ. 
 

Art. 52 alin. (1) şi (2) şi art.73 alin. (3) lit. k)  
din Constituţia României 



574 
 

Art.1, art.2 alin. (2), art.8 alin.1 din Legea nr. 554/2004 
O.U.G. nr. 40/1999 

 
Art.8 alin.1 din Legea 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”. 

Actul normativ aplicabil relaţiilor contractuale deduse judecăţii este cel în vigoare la momentul 
intervenirii acordului de voinţă, respectiv O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea 
chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe. 

Dispoziţia legală care conferă chiriaşului prioritate la cumpărare a fost abrogat. Mai mult, textul de 
abrogare arată în mod expres că prevederile abrogate nu se mai aplică nici contractelor aflate în curs de 
executare.  

Este adevărat că prin art.1828 alin.2 din Legea nr.287/2009 este instituită o preempţiune legală în 
materia locaţiunii, însă dispoziţiile codului nu pot opera în speţă, nefiind în vigoare la momentul încheierii 
contractului. 

Instanţa competentă este datoare a verifica în ce măsură refuzul pârâtului de a încheia contract de 
vânzare cumpărare în favoarea reclamantului, pentru întregul imobil, reprezintă un refuz nejustificat, ce 
poate fi sancţionat pe calea contenciosului administrativ. 
 

Decizia civilă nr. 2058/CA/04.12.2013 
                           Dosar nr. 513/88/2013 

 
Prin Sentinţa civilă nr.2777/22.05.2013, Tribunalul Tulcea a admis excepţia lipsei de calitate 

procesuală pasivă invocată de pârâta Primăria Tulcea prin întâmpinare şi a respins acţiunea 
promovată în contradictoriu cu această pârâtă, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără 
calitate procesuală. 

A respins ca nefondată acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al 
Municipiului Tulcea - prin Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că, potrivit contractului de închiriere 
nr.769/18.05.1984, pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă, încheiat între Consiliul Local – 
D.I.A.P. Tulcea şi defuncta [...], aceasta a deţinut imobilul situat pe strada …, compus dintr-o 
cameră în suprafaţă de 19,94 m2, 13,45 m2 dependinţe şi 160 m2 grădină, în calitate de titulară, 
reclamantul [...] şi fratele său [...], figurând ca membri ai familiei cu care aceasta locuia. 

Prin H.C.L. 102/07.09.2004 s-a aprobat vânzarea către chiriaşi a imobilelor construcţii şi 
teren cu destinaţia de locuinţe, aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea şi în administrarea 
Consiliului Local Tulcea. 

Urmare decesului titularei de contract, fiecare dintre cei doi fii ai acesteia au încheiat 
contracte de închiriere în mod individual asupra unor părţi distincte din imobilul în discuţie, 
Consiliul Local – D.I.A.P. Tulcea semnând Contractul de închiriere nr.528/04.12.2006, în 
beneficiul reclamantului, acesta din urmă deţinând astfel în locaţiune imobilul situat pe strada …, 
compus dintr-o cameră în suprafaţă de 8,76 m2 şi 80 m2 curte, prin Actul adiţional nr. 
528/12.10.2009, valabilitatea contractului fiind prelungită până la data 13.04.2014.  

La data de 04.06.2010 reclamantul a adresat Consiliului Local Tulcea o cerere prin care 
solicita încheierea unui contract de închiriere pentru tot spaţiul aferent imobilului situat pe strada 
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[...], arătând că fratele său a renunţat la beneficiul contractului ce-i fusese încheiat pentru cealaltă 
parte a imobilului, imobil ce reprezintă o singură unitate locativă.  

Prin cererea din data de 24.10.2012 reclamantul a solicitat anularea contractului de 
închiriere pe care-l deţine şi încheierea unui contract pentru întreg spaţiul aferent imobilului situat 
la adresa din Tulcea, strada [...]. Separat de aceasta, în contextul îndeplinirii condiţiilor legale 
pentru vânzarea imobilului, a solicitat întocmirea documentaţiei necesare şi informarea sa. 

Relativ la excepţia lipsei de calitate procesuală pasive a Primăriei Tulcea, Tribunalul, în 
considerarea dispoziţiilor art.77 din Legea nr.215/2001 potrivit cărora primăria este o structură 
funcţională cu activitate permanentă, constituită din primar, viceprimar, secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului, care duce la îndeplinire hotărârile 
consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, 
iar calitate procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi cel care 
se obligă în raportul de drept material, respectiv care are obligaţia de a răspunde faţă de pretenţiile 
ridicate împotriva sa, nu a identificat în persoana Primăriei Tulcea nici pe proprietar, care în speţă 
este unitatea administrativ teritorială, imobilul aflându-se în domeniul privat al municipiului, şi nici 
pe administratorul acestuia, care este Consiliul Local. 

Pe fondul cauzei, în legătură cu pretenţiile formulate în contradictoriu cu pârâtul Consiliul 
Local - D.I.A.P Tulcea, instanţa de fond a reţinut, în primul rând, că transferul de proprietate se 
realizează în mod exclusiv prin acordul părţilor, consimţământul acestora putând fi suplinit prin 
hotărâre judecătorească numai în cazurile şi în condiţiile legale. 

S-a constatat că prin acţiunea pendinte, reclamantul a invocat nerespectarea unui drept de 
prioritate la vânzare, arătându-se că proprietarul a declanşat procedura de vânzare către un terţ, câtă 
vreme, în prezent, el este cel ce deţine imobilul. 

S-a mai reţinut că actul normativ aplicabil relaţiilor contractuale deduse judecăţii este cel în 
vigoare la momentul intervenirii acordului de voinţă, respectiv O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia 
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe. 

S-a reţinut că dispoziţia legală care conferă chiriaşului prioritate la cumpărare a fost abrogat. 
Mai mult, textul de abrogare arată în mod expres că prevederile abrogate nu se mai aplică nici 
contratelor aflate în curs de executare.  

Este adevărat că prin art.1828 alin.2 din Legea nr.287/2009 este instituită o preempţiune 
legală în materia locaţiunii, însă dispoziţiile codului nu pot opera în speţă, nefiind în vigoare la 
momentul încheierii contractului. 

Dincolo de susţinerile referitoare la cele ce rezultă din reglementarea preempţiunii legale, 
instanţa de fond a reţinut că aceasta este legată de existenţa unui contract de închiriere, ori 
reclamantul deţine în locaţiune o parte din imobilul la care face referire şi nu tot imobilul asupra 
căruia pretinde că are prioritate la cumpărare. Ca atare, acesta nici nu poate invoca existenţa unui 
drept de preempţiune decât, eventual, în privinţa părţii din imobil, ce face obiectul contractului de 
închiriere.  

A constatat prima instanţă că nu poate dispune nici eventuala admitere în parte a acţiunii în 
sensul obligării la perfectarea vânzării pentru partea de imobil ce face obiectul contractului de 
închiriere, deoarece interesul reclamantului este de a dobândi imobilul în ansamblul său, arătând că 
acesta constituie o unitate locativă cu o singură intrare în curte şi în casă, apreciindu-l funcţional în 
această manieră; reclamantul nu a evidenţiat un interes în a cumpăra doar parţial imobilul, lucru cu 
care de altfel pârâtul este de acord, fapt ce rezultă din conţinutul întâmpinării. Demersul judiciar 
vizează doar realizarea interesului ce nu a putut fi realizat prin acord. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs reclamantul [...], care a criticat soluţia instanţei 
de fond pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

În motivarea recursului, recurentul a susţinut că instanţa de fond nu a avut în vedere faptul că 
pârâtul Consiliul Local al Municipiului Tulcea nu a înţeles să facă opoziţie în cauză, direct sau prin 
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întâmpinare, recunoscând astfel legalitatea şi temeinicia acţiunii formulate de reclamant, nu a avut în 
considerare înscrisurile depuse la dosar în susţinerea dreptului reclamantului de a cumpăra imobilul 
în care domiciliază de peste 50 de ani, şi că din data de 04.12.2006 locuieşte şi administrează singur 
imobilul pentru care a solicitat pârâtelor încheierea unui contract de vânzare-cumpărare pentru 
imobil respectiv şi terenul aferent, solicitare la care nu a primit un răspuns favorabil. 

A mai susţinut recurentul că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra dispoziţiilor legale 
invocate de reclamant în acţiunea formulată şi nici nu a motivat înlăturarea acestora. 

Intimatul pârât Consiliul Local al Municipiului Tulcea - prin Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat.  

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurent, dar şi potrivit 
art.3041 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că este nefondat, nefiind identificate 
motive de nelegalitate sau netemeinicie a hotărârii atacate. 

Art.8 alin.1 din Legea 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”. 

Potrivit art. 21 din Constituţie "Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea 
drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.” Liberul acces la justiţie presupune accesul 
la mijloacele procedurale prin care justiţia se înfăptuieşte. 

Curtea observă că, potrivit dispoziţiilor art. 52 alin. (1) şi (2) din Constituţia României 
revizuită: 

(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate 
publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este 
îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi 
repararea pagubei. 
          (2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică. 

Art.73 alin. (3) lit. k) din Constituţia României prevede ca lege organică Legea 
contenciosului administrativ. 

În conformitate cu dispoziţiile  art.1 din Legea nr. 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. 

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 termenul legal.” 

Prin refuz nejustificat de a soluţiona o cerere se înţelege în sensul art.2 lit.i din Legea nr. 
554/2004 „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;” 
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Excesul de putere este definit prin art.2 lit. n ca fiind „exercitarea dreptului de apreciere al 
autorităţilor publice prin încălcarea limitelor competenţei prevăzute de lege sau prin încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

Curtea constată că instanţa competentă este datoare a verifica în ce măsură refuzul pârâtului 
de a încheia contract de vânzare cumpărare în favoarea reclamantului, pentru întregul imobil, 
reprezintă un refuz nejustificat, ce poate fi sancţionat pe calea contenciosului administrativ. 

Astfel, prin Hotărârea nr.102/2004, Consiliul Local a aprobat vânzarea către chiriaşi a 
imobilelor, construcţii şi teren, cu destinaţia de locuinţe, aflate în domeniul privat al municipiului 
Tulcea şi în administrarea Consiliului. 

În considerarea acestei hotărâri reclamantul se consideră îndreptăţit să i se vândă întregul 
imobil situat în Tulcea str. [...], compus dintr-o cameră în suprafaţă de 19,94 m2, 13,45 m2 
dependinţe şi 160 m2 grădină, în timp ce el beneficiază, potrivit contractului de închiriere 
nr.528/2006, prelungit prin Actul adiţional nr. G 6410/2007, doar de o cameră în suprafaţa de 10.53 
mp şi teren aferent în suprafaţă de 80 mp. 

Criticile reclamantului sunt neîntemeiate deoarece, în cauză, la instanţa de fond pârâţii au 
depus întâmpinare, ce i-a fost comunicată, prin care s-a invocat atât excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a Primăriei Tulcea, dar şi netemeinicia acţiunii, recunoscând îndreptăţirea 
reclamantului de a solicita cumpărarea doar a părţii din imobil pentru care are calitatea de chiriaş. 

Curtea consideră că tribunalul a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor legale reţinând ca 
neîntemeiată acţiunea acestuia, refuzul pârâtului fiind unul justificat de lipsa calităţii de chiriaş a 
reclamantului faţă de întregul imobil pentru care a solicitat vânzarea cumpărarea, acesta fiind, 
eventual îndreptăţit doar pentru suprafaţa pentru care are calitatea de locatar în considerarea 
contractului de închiriere nr.528/2006, astfel cum a fost prelungit ulterior. 

Concluzionând, Curtea reţine că hotărârea tribunalului este legală, criticile aduse de recurent 
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. 
 

58. Anulare hotărâre a Consiliului local. Legalitatea sentinţei instanţei de fond. 
Excepţia inadmisibilităţii acţiunii. 
 

Art. 7 şi art. 2 alin. 1 lit. f din Legea nr. 554/2004 
Art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 27/2002 

 
Faţă de faptul că soluţia instanţei de fond de admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a 

pârâtului Primarul Municipiului Constanţa, cu consecinţa respingerii acţiunii faţă de acest pârât, nu face 
obiectul motivelor de nelegalitate formulate de recurenta reclamantă prin cererea de recurs, Curtea reţine 
astfel că această dispoziţie a instanţei de fond a intrat în puterea de lucru judecat, nefăcând obiectul 
controlului judiciar. 

În situaţia in care un particular se îndreaptă, din greşeală, cu reclamaţia prealabilă la un al organ 
decât cel emitent, O.G. nr. 27/2002 prevede in mod expres, in art. 6 alin. 4, ca autorităţile publice sesizate cu 
o petiţie sau reclamaţie greşit îndreptată, au obligaţia de a o trimite, in 5 zile, autorităţii competente să o 
soluţioneze. Dacă autoritatea publică sesizată cu rezolvarea petiţiei constată că organul competent sa o 
solutioneze a fost desfiinţat, va inainta petiţia organului care i-a preluat atribuţiile. In cazul in care nu exista 
un asemenea organ, va informa petentul despre aceasta, răspunsul fiind legal.  

Instanţa de trimitere, în lumina prevederilor art.315 alin.1 şi 3 Cod pr. civilă, va pune în discuţia 
părţilor şi va analiza cu prioritate, potrivit art. 137 din Codul de procedură civilă, aspectele invocate de 
intimaţii pârâţi pentru prima oară în recurs, relative la nerespectarea termenului de formulare a plângerii 
prealabile, prin raportare la caracterul actului administrativ supus controlului de legalitate, respectiv act 
administrativ individual sau normativ, şi aplicarea corespunzătoare a dispoz. art. 1, 11 şi 7 din Legea nr. 
554/2004. 
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Decizia civilă nr. 2069/CA/05.12.2013 

                           Dosar nr. 1172/118/2013 
 

Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa – Secţia Contencios administrativ şi 
înregistrată sub nr. 1172/118/2013, reclamanta [...] a chemat în judecată  Municipiul Constanţa prin 
Primar şi Consiliul Local Constanţa solicitând ca, prin hotărâre judecătorească, să se dispună 
anularea Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Constanţa nr.99/2008. 
 Motivând acţiunea, reclamanta învederează că în partea din sud, imobilul proprietatea 
reclamantei  se învecinează cu imobilul proprietatea familiei  Pescu, care la data de 10.11.2011, a 
început edificarea unei construcţii formată din demisol, parter şi  5 etaje, invocând HCL 95/2008 şi 
autorizaţia de construcţie, construcţia fiind  continuată de familia [...] şi încalcă cele mai elementare 
norme privind disciplina în construcţii.  

Prin Sentinţa civilă nr. 3760 din 16 septembrie 2013, Tribunalul Constanţa  a admis  excepţia 
lipsei calităţii procesual pasive a Municipiului Constanţa prin Primar, respingând  acţiunea 
formulată de reclamanta [...], ca fiind formulată  împotriva unei persoane fără calitate procesual 
pasivă. 
 Totodată a fost admisă excepţia inadmisibilităţii, respingând acţiunea, ca inadmisibilă, cu 
consecinţa obligării reclamantei către pârâtul Consiliul Local Constanţa la plata sumei de 680 lei 
reprezentând cheltuieli de judecată,  
 Reţine instanţa de fond că, în ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
Municipiului Constanţa prin Primar, este întemeiată pentru următoarele motive: 
  Actul contestat reprezintă H.C.L. nr. 99/2008 emis de Consiliul Local Constanţa, prin 
urmare, instanţa de fond reţinând că nu există identitate între persoana pârâtului şi cel ce se pretinde 
a fi obligat în raportul juridic dedus judecăţii, actul fiind emis de Consiliul Local Constanţa şi nu de  
Municipiul Constanţa. 

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată pentru neîndeplinirea 
procedurii prealabile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 554/2004, instanţa de judecată a reţinut:  
   Potrivit art. 7 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.  
 Rezultă  din scopul instituirii obligativităţii plângerii prealabile, de a oferi atât persoanei 
vătămate prin actul administrativ  cât şi organului administrativ emitent un mijloc de remediere a 
eventualei nelegalităţi fără intermediul instanţei de judecată, cât şi din dispoziţiile art.12 din Legea nr. 
554/2004 potrivit cărora  reclamantul va depune la dosar orice înscris care face dovada îndeplinirii 
procedurii prealabile, dacă acest demers era obligatoriu precum şi ale art. 109 alin.2 Cod procedură 
civilă potrivit cărora: În cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instanţei competente se poate 
face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, în condiţiile stabilite de acea lege. Dovada 
îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată, că  parcurgerea 
procedurii administrative prealabile reprezintă o condiţie obligatorie pentru declanşarea procedurii 
judiciare, deci pentru sesizarea instanţei, a cărei neîndeplinire afectează însuşi exerciţiul dreptului la 
acţiune în contencios administrative, sancţiunea neexercitării acestui recurs administrative fiind aceea 
a respingerii cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă .  
 Întrucât reclamanta nu face dovada că înainte de a se adresa instanţei de judecată cu cererea în 
anulare, s-a adresat emitentului, cu cererea de revocare a acestor, instanţa de judecată a admis 
excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată şi a respins cererea de chemare în judecată 
formulată în contradictoriu cu pârâtul  Consiliul Local Constanţa, ca inadmisibilă, în conformitate cu 
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art. 274 C.pr.civ. obligând  reclamanta către  Consiliul Local Constanţa, la plata sumei de 680 lei 
reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu avocat).  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta [...], criticând-o ca nelegală şi 
netemeinică. 

În motivarea cererii de recurs, recurenta a susţinut că în mod greşit  instanţa de fond a admis 
excepţia inadmisibilităţii acţiunii, ignorând împrejurarea că reclamanta  a efectuat procedura 
prealabila anterior promovării prezentului dosar, formulând plângere prealabilă astfel cum rezultă 
din cererea înregistrată la Primăria Municipiului Constanta sub nr. 98522/07.08.2012 insă pana la 
introducerea cererii  nu a primit nici un răspuns. 
 Pe fondul cauzei, s-a susţinut că din documentaţia depusă de pârât la dosarul cauzei rezultă 
că hotărârea de consiliu nr. 99/2008 a fost emisă în mod nelegal încălcându-se cele mai elementare 
norme in material construcţiilor, astfel ca reclamanta justifică interes in promovarea acţiunii, fiind 
direct prejudiciată de efectele Hotărârii de Consiliu nr. 99/2008, reclamanta fiind  proprietara 
imobilului situat in Constanta …, compus din teren in suprafaţa indiviză de 200 m.p si casa de locuit 
formata din parter si 2 etaje astfel cum rezulta din certificatul de moştenitor nr. 180/14.10.2005 
eliberat de BNP [...] precum si din contractul de vânzare cumpărare incheiat intre [...] si [...], în 
partea din sud imobilul proprietatea reclamantei  învecinându-se  cu imobilul - teren proprietatea 
familiei [...]. 

Solicită admiterea  recursului  cu casarea  sentinţei  recurate şi trimiterea  cauzei  spre 
rejudecare Tribunalului Constanţa. 

In subsidiar, in conformitate cu disp.art. 312 cod.proc.civ. raportat la art. 304 pct. 7, 8, 9 
cod.proc.civ. solicită admiterea recursului, modificarea in tot a sentinţei  recurate  in sensul admiterii 
acţiunii astfel cum a fost formulată. 

Recurenta a depus la dosar următoarele înscrisuri: cererea formulată de [...] intitulată 
„plângere prealabilă” înregistrată sub nr. 98522/07.08.2012 la Primăria Municipiului Constanţa prin 
care se solicita anularea Hotărârii de Consiliu nr. 99/2008 şi cererea formulată de [...] înregistrată 
sub nr. 100439/13.08.2012 la Primăria Municipiului Constanţa prin care se depuneau înscrisuri în 
susţinerea plângerii prealabile nr. 98522/07.08.2012. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, Curtea reţine următoarele aspecte de fapt şi de drept: 

O primă precizare care se impune vizează limitele controlului judiciar cu privire la legalitatea 
sentinţei instanţei de fond. 

Analizând cererea de recurs formulată de reclamanta [...], se constată că aceasta cuprinde 
critici de nelegalitate doar în ceea ce priveşte soluţia instanţei de fond cu privire la rezolvarea 
excepţiei inadmisibilităţii acţiunii formulată de reclamantă împotriva pârâtului Consiliul Local al 
Municipiului Constanţa având ca obiect anularea Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului 
Constanţa nr.99/2008. 

Faţă de faptul că soluţia instanţei de fond de admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale 
pasive a pârâtului Primarul Municipiului Constanţa, cu consecinţa respingerii acţiunii faţă de acest 
pârât, nu face obiectul motivelor de nelegalitate formulate de recurenta reclamantă prin cererea de 
recurs, Curtea reţine astfel că această dispoziţie a instanţei de fond a intrat în puterea de lucru judecat, 
nefăcând obiectul controlului judiciar. 

Analizând legalitatea sentinţei instanţei de fond în ceea ce priveşte soluţia adoptată cu privire 
la excepţia inadmisibilităţii, se reţin următoarele considerente de fapt şi de drept: 

Prin cererea formulată de recurenta reclamantă, [...], intitulată „plângere prealabilă”, 
înregistrată sub nr. 98522/07.08.2012 la Primăria Municipiului Constanţa, s-a solicitat anularea 
Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Constanţa nr. 99/2008 invocându-se motive de 
nelegalitate similare celor invocate de reclamantă prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe 
rolul Tribunalului Constanţa la data de 30.01.2013. 
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De asemenea, se constată că, deşi în cuprinsul său se utilizează formularea anularea Hotărârii 
de Consiliu Local al Municipiului Constanţa nr.99/2008, şi nu revocarea aceleiaşi hotărâri, raportat la 
motivele de nelegalitate invocate în cuprinsul acestei cereri, aceasta întruneşte condiţiile de conţinut 
necesare calificării ca plângere prealabilă, în sensul dispoziţiilor art. 7 şi art. 2 alin. 1 lit. f din Legea 
nr. 554/2004. 

În situaţia in care un particular se îndreaptă, din greşeală, cu reclamaţia prealabilă la un al 
organ decât cel emitent, O.G. nr. 27/2002 prevede in mod expres, in art. 6 alin. 4, ca autorităţile 
publice sesizate cu o petiţie sau reclamaţie greşit îndreptată, au obligaţia de a o trimite, in 5 zile, 
autorităţii competente să o soluţioneze. Dacă autoritatea publică sesizată cu rezolvarea petiţiei 
constată că organul competent sa o solutioneze a fost desfiinţat, va inainta petiţia organului care i-a 
preluat atribuţiile. In cazul in care nu exista un asemenea organ, va informa petentul despre aceasta, 
răspunsul fiind legal.  

În speţă, se reţine că, deşi plângerea prealabilă a fost înregistrată sub nr. 98522/07.08.2012 la 
Primăria Municipiului Constanţa, structură funcţională fără personalitate juridică, şi nu la Consiliul 
Local al Municipiului Constanţa, emitentul actului atacat, acest aspect nu este de natură să atragă 
sancţiunea inadmisibilităţii acţiunii, faţă de împrejurarea că este de notorietate că cele două autorităţi 
publice locale, Primarul, autoritate executivă, şi Consiliul Local, ca autoritate deliberativă, îşi au 
sediul în acelaşi imobil, că exista obligaţia, potrivit textelor legale suscitate, de înaintare a plângerii 
autorităţii competente cu soluţionarea sa, precum şi a faptului că Primarul Municipiului Constanţa 
este iniţiatorul proiectului de hotărâre aprobat prin  Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului 
Constanţa nr. 99/2008, eroarea reclamantei putând fi astfel justificată. 

Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, raportat la înscrisul nou depus în recurs, Curtea 
reţine că reclamanta a formulat plângerea prealabilă prev. de art. 7 din Legea nr. 554/2004, contrar 
celor reţinute de instanţa de fond. 

Constatând că instanţa de fond a reţinut inexistenţa formulării plângerii prealabile, Curtea, în 
considerarea probatoriului administrat în recurs, apreciază că sentinţa este netemeinică, în ceea ce 
priveşte soluţionarea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii.   

Faţă de aceste considerente, se constată întemeiat recursul reclamantei şi faţă de faptul că 
instanţa de fond a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului, urmează a fi casată parţial 
sentinţa, respectiv în ceea ce priveşte rezolvarea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii formulată de 
reclamantă împotriva pârâtului Consiliul Local al Municipiului Constanţa având ca obiect anularea 
Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Constanţa nr.99/2008 şi trimisă cauza spre rejudecare 
aceleiaşi instanţe, în raport de dispoziţiile art.312 alin.5 Cod pr. civilă. 

Instanţa de trimitere, în lumina prevederilor art.315 alin.1 şi 3 Cod pr. civilă, va pune în 
discuţia părţilor şi va analiza cu prioritate, potrivit art. 137 din Codul de procedură civilă, aspectele 
invocate de intimaţii pârâţi pentru prima oară în recurs, relative la nerespectarea termenului de 
formulare a plângerii prealabile, prin raportare la caracterul actului administrativ supus controlului 
de legalitate, respectiv act administrativ individual sau normativ, şi aplicarea corespunzătoare a 
dispoz. art. 1, 11 şi 7 din Legea nr. 554/2004. 

De asemenea, în rejudecare instanţa de fond va avea în vedere şi celelalte apărări formulate 
de părţi în faţa instanţei de recurs în vederea pronunţării unei sentinţe legale şi temeinice. 

 

59. Litigiu privind achiziţiile publice. Invocarea excepţiilor de necompetenţă materială 
şi a lipsei calităţii procesuale pasive. 
 

Art. 50 alin.1 din OUG nr.66/2011 
Art.1 alin.1 din Legea nr.554/2004 
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În raport cu motivul de nelegalitate susţinut, calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei 
identităţi intre persoana pârâtului şi persoana care este titular al obligaţiei in raportul juridic dedus 
judecăţii. 

Potrivit prevederilor art.1 alin.1 din Legea nr.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”. 

Conform art. 50 alin.1 din OUG nr.66/2011, „Autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă în 
aplicarea prevederilor art. 21 se va pronunţa prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în 
parte, a contestaţiei sau la respingerea ei”, iar potrivit prevederilor art.51 alin.2, „Deciziile pronunţate în 
soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios 
administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare”. 

Întrucât pârâtul Ministerul Afacerilor Interne este autoritatea publică emitentă a celor două acte 
administrative supuse controlului de legalitate în prezenta cauză de contencios administrativ, având în 
vedere prevederile legale speciale menţionate, acesta trebuie să stea în judecată în calitate de pârât, 
indiferent că a intervenit o reorganizare ulterioară, iar activitatea desfăşurată şi finalizată prin emiterea 
notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. 373348/11.12.2012 şi a deciziei 
nr. 433815/25.01.2013 de respingere a contestaţiei, a fost preluată de o altă autoritate publică. 

 
Decizia civilă nr. 2070/CA/09.12.2013 

                           Dosar nr. 1991/118/2013 
 
 1. Prin sentinţa civilă nr.3797/20.09.2013, Tribunalul Constanţa a respins excepţiile 
necompetenţei materiale şi lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârât, precum şi acţiunea 
formulată de reclamantul Oraşul Eforie în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Afacerilor Interne, 
reţinând următoarele: 
 Reclamantul Oraşul Eforie a solicitat anularea titlului de creanţă nr. 2417333/28.01.2013 
emis de autoritatea de management pentru dezvoltarea capacităţii administrative – AM PO DCA, 
respectiv a notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. 
373348/11.12.2012 în sumă de 10.968,97 lei instituite asupra oraşului Eforie şi a Deciziei nr. 
433815/25.01.2013 privind contestaţia formulată de Primarul Oraşului Eforie şi plata cheltuielilor de 
judecată. 
 Reclamantul a susţinut că, referitor la specificaţiile fişei de date a achiziţiei derulate prin 
SEAP pentru achiziţia serviciilor de formare profesională (onorarii) si la derularea Procedurii de 
Achiziţie, formularea cerinţelor de calificare si de selecţie s-a realizat de catre Autoritatea 
Contractantă - Oras Eforie cu respectarea prevederilor legislaţiei in vigoare la acea data, respectiv si 
in baza prevederilor art. 176 din OUG 34/2006, a art.7 din HG 925/2006, iar dispoz. art. 185 din 
OUG 34/2006 si cu art.1 al a,b,c - posibilitatea de prezentare a unor documente relevante cum ar fi: 
Bilanţul contabil sau extrase de bilanţ, iar profitul net al firmei este un indicator financiar prezentat 
in cadrul Bilanţului contabil al ofertantului, astfel că Autoritatea Contractanta nu a încălcat 
prevederile legislaţiei. 
 Reclamantul a mai arătat că autoritatea contractantă nu a restricţionat accesul operatorilor 
economici, iar verificarea de către Corpul de Control a Ministrului si aplicarea de corecţii se 
realizează fără a lua in calcul legislaţia achiziţiilor publice de la data la care acestea au fost 
efectuate,  considerându-se de catre Corpul de Control o incălcare a prevederilor OG 34/2006 având 
in vedere Ordinul privind formularea criteriilor de calificare si de selecţie publicat in Monitorul 
Oficial nr.687 din 28.sept.2011, achiziţia care este sancţionată a fost finalizata înainte de publicarea 
acestui ordin, respectiv, contractul a fost semnat in data de 06.04.2011, înainte de aceasta 
reglementare legislativă, care a venit in 28.09.2011. 
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OUG 66/2011 a intrat in vigoare de la data de 30.06.2011, data ulterioara derulării acestei 
Procedurii de achiziţie. A fost semnat Act Adiţional la Contractul de finanţare prin PO DCA, dar, 
prevederile acestuia se aplica de la data semnării Actului Adiţional, adică ulterior datei de 
desfăşurare a procedurii de achiziţie prin SEAP prin cerere de oferta. 

Pârâtul Ministerul Afacerilor Interne a formulat întâmpinare şi a invocat excepţia 
necompetenţei materiale raportat la art.10 alin l1 din Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
Ministerului Afacerilor interne, susţinându-se că potrivit dispoziţiilor art. 2 din O.U.G. nr. 96/2012 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative „Se înfiinţează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului si prin preluarea 
activităţii în domeniul administraţiei publice, a structurilor şi a instituţiilor specializate în acest 
domeniu de la Ministerul Administraţiei şi. internelor", iar conform art. 1 alin. 1 din HG. nr. 1/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice,  
„Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice este organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, cu personalitate jurídica, care se organizează si funcţionează în 
subordinea Guvernului, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului 
si prin preluarea activităţii în domeniul administraţiei publice, a structurilor şi a instituţiilor 
specializate în acest domeniu de la Ministerul Administraţiei şi Internelor'". 
 Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, Tribunalul a reţinut, referitor la  excepţia 
necompetenţei materiale invocată de pârât, că dispoziţiile art. 10 alin l1 din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, au intrat în vigoare la data de 
15.02.2013, data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2013, aplicându-se potrivit art. 3 din această lege 
numai proceselor începute după intrarea în vigoare a acestei legi. 

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Afacerilor 
Interne, s-a constatat că acest pârât este emitentul celor două acte administrative supuse controlului 
de legalitate al instanţei de contencios administrativ, respectiv nota de constatare a neregulilor şi de 
stabilirea a corecţiilor financiare nr. 373348/11.12.2012 şi decizia nr. 433815/25.01.2013 prin care a 
fost respinsă contestaţia formulată de Primarul Oraşului Eforie, justificând astfel legitimare 
procesuală în cauză. 

Cu privire la fondul litigiului, tribunalul a constatat că reclamantul, în calitate de autoritate 
contractantă, a impus drept cerinţă de calificare şi selecţie prin fişa de date a achiziţiei"media 
profitului net, al ofertantului pe anii 2008, 2009 şi 2010 trebuie să fie pozitivă”, fiind motivată 
această cerinţă prin aceea că întregul contract se derula cu plaţi efectuate prin conturile din 
Trezorerie, iar în cazul in care operatorul economic nu este solvabil si are pierderi si datorii la 
Bugetul de Stat, banii proveniţi din facturarea serviciilor prestate ar fi fost direct opriţi de către 
Trezorerie in baza reglementarilor legale, operatorul economic putând ajunge in imposibilitatea 
continuării prestării serviciilor din cauza lipsei de lichidităţi si implicit in imposibilitatea finalizării 
proiectului de finanţare accesat, având in vedere necesitatea încadrării si respectării graficului si 
duratei de execuţie a acestuia. 
 S-a reţinut că această cerinţă de calificare şi selecţie este de natură a restricţiona participarea 
la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică fără a prezenta relevanţă în raport cu 
natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, fiind şi 
disproporţionată în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie, apreciind judecătorul 
fondului că în mod temeinic, prin actele administrative contestate, s-a reţinut încălcarea art. 178 alin. 
2 din OUG nr. 34/2006. 

S-a reţinut a fi nefondată şi apărarea reclamantului vizând aplicarea retroactivă a dispoziţiilor 
OUG nr. 66/2011, având în vedere că în mod corect pârâtul a reţinut prin nota de constatarea că, deşi 
contractul de finanţare a fost încheiat în anul 2010, acesta a fost modificat şi completat prin acte 
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adiţionale, iar în cuprinsul actului adiţional nr. 2/14.11.2011 s-a stipulat că aplicarea corecţiilor 
financiare se realizează potrivit OUG nr. 66/2011. 

Potrivit art. 64 şi art.65 din  OUG nr. 66/2011, activităţile de constatare a neregulilor, de 
stabilire şi recuperare a creanţelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obţinerea şu utilizarea 
fondurilor europene, iniţiate după intrarea în vigoare a OUG nr. 66/2011, sunt guvernate de această 
reglementare, însă eventualele nereguli urmează a se stabili în raport de reglementările în materia 
achiziţiilor publice existente în vigoare la data desfăşurării procedurilor de achiziţie. 

2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs pârâtul Ministerul Afacerilor 
Interne, care a criticat soluţia primei instanţe numai în raport cu respingerea excepţiei lipsei calităţii 
procesuale pasive a M.A.I. 

Potrivit recurentului pârât, potrivit dispoziţiilor art.1 alin.1 din OUG nr.96/2012 privind 
stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 
unor acte normative, se înfiinţează Ministerul Afacerilor Interne, prin reorganizarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. În temeiul art.2 din acelaşi act normativ, se înfiinţează Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului şi prin preluarea activităţii în domeniul administraţiei publice, a structurilor 
şi a instituţiilor specializate în acest domeniu, de la Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

Se susţine că în temeiul art.1 alin.1 din HG nr.1/2013 şi prevederilor art.32 alin.1 lit.b şi 
art.26 alin.3 din OUG nr.96/2012, precum şi cele ale art.11 alin.1 din HG nr.1/2013, expuse în 
cuprinsul cererii de recurs, AM PODCA reprezintă una dintre entităţile care au fost preluate de către 
M.D.R.A.P., ca şi activităţile aferente, fiind astfel în prezenţa uneia dintre situaţiile în care 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice s-a subrogat în drepturile şi obligaţiile 
Ministerului Afacerilor Interne. 

În consecinţă, se solicită admiterea recursului şi modificarea hotărârii, în sensul admiterii 
excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a M.A.I. şi respingerii acţiunii faţă de această instituţie ca 
fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 

Intimata reclamantă nu a formulat întâmpinare. 
3. Recursul este nefondat. 
Referitor la excepţia lipsei de interes în promovarea recursului, Curtea o va respinge ca 

nefondată, având în vedere că, deşi soluţia dată de judecătorul fondului asupra raportului juridic 
litigios este favorabilă pârâtului M.A.I., acesta justifică interesul formulării căii de atac pentru 
soluţia dată excepţiei absolute pe care a invocat-o, instanţa stabilind că pârâtul este parte în raportul 
juridic analizat pe fond. 

Reţinând că în jurisprudenţa recentă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a apreciat că 
recursul unei părţi, sub rezerva justificării interesului, poate să privească şi numai considerentele 
unei hotărâri judecătoreşti, care ulterior ar putea fi invocate cu putere de lucru judecat, Curtea va 
analiza motivele de nelegalitate susţinute de pârât. 

 În raport cu motivul de nelegalitate susţinut, calitatea procesuala pasivă presupune existenţa 
unei identităţi intre persoana pârâtului si persoana care este titular al obligaţiei in raportul juridic 
dedus judecatii. 

Potrivit prevederilor art.1 alin.1 din Legea nr.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”. 

Conform art. 50 alin.1 din OUG nr.66/2011, „Autoritatea publică emitentă a titlului de 
creanţă în aplicarea prevederilor art. 21 se va pronunţa prin decizie motivată cu privire la admiterea, 
în tot sau în parte, a contestaţiei sau la respingerea ei”, iar potrivit prevederilor art.51 alin.2, 
„Deciziile pronunţate în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către contestatar la instanţa 
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judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare”. 

Întrucât pârâtul Ministerului Afacerilor Interne este autoritatea publică emitentă a celor două 
acte administrative supuse controlului de legalitate în prezenta cauză de contencios administrativ, 
având în vedere prevederile legale speciale menţionate, acesta trebuie să stea în judecată în calitate 
de pârât, indiferent că a intervenit o reorganizare ulterioară, iar activitatea desfăşurată şi finalizată 
prin emiterea notei de constatare a neregulilor şi de stabilirea a corecţiilor financiare nr. 
373348/11.12.2012 şi a deciziei nr. 433815/25.01.2013 de respingere a contestaţiei, a fost preluată 
de o altă autoritate publică. 

De altfel, se constată că HG  nr.1/2013, invocată în cererea de recurs,  a intrat în vigoare 
anterior emiterii Deciziei nr.433815/25.01.2013 de soluţionare a contestaţiei, decizie emisă de 
Ministerul Afacerilor Interne, care la acel moment s-a considerat a avea calitatea necesară verificării 
şi soluţionării contestaţiei. 

Faţă de toate aceste considerente, apreciem că în mod corect a stabilit prima instanţă că 
pârâtul Ministerul Afacerilor Interne are calitate procesuală pasivă în cauză şi a respins excepţia 
invocată prin întâmpinare, urmând ca în baza prevederilor art.312 alin.1 C.pr.civilă, recursul 
pârâtului să fie respins ca nefondat. 
 

60. Anularea dispoziţiei de imputare emisă de Primarul municipiului Constanţa. 
Acordarea în continuare a tuturor drepturilor ce se cuvin din Acordul/Contractul colectiv de 
muncă încheiat la nivel de unitate. 
 

Decizia ÎCCJ nr.36/2009 
Art.13 din Legea nr.138/1999 

 
Nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii pronunţate de către instanţa de fond rezultă din împrejurarea 

că „indemnizaţia de dispozitiv” în cuantum de 25% din salariul de bază acordat personalului contractual de 
la nivelul PRIMĂRIEI CONSTANŢA, nu putea fi acordată urmare prevederilor cuprinse în art.13 din Legea 
nr.138/1999, „Cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili 
beneficiază de o  indemnizaţie de dispozitiv lunară de  25 % din solda de funcţie, solda de grad, solda de 
merit, indemnizaţia de comandă şi gradaţii, respectiv din salariul de bază”. 
 Astfel, s-a constatat că angajaţii PRIMĂRIEI CONSTANŢA nu se înscriu în categoria persoanelor ce 
au dreptul de a beneficia pentru activitatea prestată de acordarea sporului / indemnizaţiei de dispozitiv, 
deoarece pe de o parte, nu există o prestaţie specifică acestui spor, iar pe de altă parte, PRIMĂRIA nu intră 
în categoria entităţilor al căror personal beneficiază de el şi nici nu cuprinde în componenţa sa structuri ce  
aparţin, sau au aparţinut Ministerului de Interne. 

În sensul reţinerilor sus expuse este jurisprudenţa creată în decursul timpului, aceasta în condiţiile în 
care ÎCCJ, prin Decizia nr.36/2009, pronunţată în cadrul recursului în interesul legii a lămurit aspectele 
privind aplicabilitatea prevederilor art.13 din Legea nr.138/1999, în sensul că „angajaţii din cadrul 
primăriilor nu sunt beneficiari legali ai acestui spor”. 
 

Decizia civilă nr. 2081/CA/12.12.2013 
                             Dosar nr. 14022/118/2010 
 

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa Secţia Comercială, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal sub nr.14022/118 din 19.10.2010, reclamantul SINDICATUL LIBER al 
SALARIAŢILOR din ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CONSTANŢA a solicitat în contradictoriu cu 
pârâţii MUNICIPIUL CONSTANŢA prin PRIMAR, CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA, 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA şi  PRIMĂRIA-MUNICIPIULUI CONSTANŢA, ca 
prin hotărâre judecătorească să se dispună: 
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- anularea Dispoziţiei de imputare nr. 5763/24.09.2010 şi a anexelor sale; 
- acordarea în continuare a tuturor drepturilor ce  se cuvin din Acordul/Contractul 

colectiv de munca, încheiat la nivel de unitate şi prelungit prin act adiţional, respectiv acordarea 
în continuare a sporurilor de stabilitate, de confidenţialitate şi indemnizaţia de dispozitiv, a 
drepturilor speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii; 

- restituirea sumelor ce au fost reţinute în baza Dispoziţiei de imputare nr. 
5763/24.09.2010, pentru fiecare funcţionar conform anexelor la decizie; 

- suspendarea executării actului administrativ unilateral - Dispoziţia de imputare nr. 
5763/24.09.2010 şi a anexelor sale, pana la soluţionarea definitiva şi irevocabilă a cererii de anulare; 

Motivând acţiunea, susţine reclamantul că, prin Decizia nr.  28 din 01.09.2010 a Curţii de 
Conturi a României - Camera de Conturi a Judeţului Constanţa, s-a dispus, printre alte masuri, că 
Primăria Constanţa să stabilească întinderea prejudiciului creat prin plata unor alte drepturi salariale 
calificate de către organul de control ca fiind nelegale, precum şi recuperarea  acestuia. 

În vederea aducerii la îndeplinire a Deciziei nr. 28 din 01.09.2010, PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA a emis Dispoziţia de imputare nr. 5763/24.09.2010, având ca 
obiect recuperarea prejudiciului creat prin plata sporurilor şi a drepturilor acordate în anul 2009 
funcţionarilor publici şi personalului contractual, prin reţineri din salariu în rate lunare.  

Împotriva Dispoziţiei de imputare nr. 5763/24.09.2010 s-a formulat reclamaţie 
administrativă, respinsă prin adresa nr. R113504/08.10.2010 a PRIMARULUI MUNICIPIULUI 
CONSTANŢA, aceasta în condiţiile în care, susţine reclamantul că Dispoziţia de imputare nr. 
5763/24.09.2010 este nelegala şi netemeinica, pentru următoarele motive:  

Măsura este întemeiata pe dispoziţiile art. 84 şi art.85  din Legea nr. 188/1999, dar în cauză 
nu sunt îndeplinite condiţiile cumulative pentru a se angaja răspunderea patrimonială a 
funcţionarului public – să fie vorba despre o faptă personală a funcţionarului public, în legătură cu 
munca sa, fapta ilicită să fi produs un prejudiciu autorităţii publice, să existe legătura de cauzalitate 
între fapta ilicită şi prejudiciu, să existe vinovăţia funcţionarului.  

Chiar dacă s-ar accepta că Decizia nr. 28 din 01.09.2010 a Curţii de Conturi a României este 
corectă, arată reclamantul că nu se poate pune problema restituirii sumelor de bani încasate întrucât 
funcţionarii publici au primit aceste drepturi  în baza  Acordului/Contract colectiv de munca, astfel 
că nu se poate reţine în sarcina acestora vinovăţia, fapta prejudiciabilă şi prejudiciul.  

Legal citat,  pârâtul nu a formulat întâmpinare.  
Prin Încheierea nr. 1579/03.12.2010 a fost admisă cererea de suspendare a executării 

Deciziei de imputare nr. 5763/24.09.2010 emisă de PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, 
până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. 

Prin Încheierea de şedinţă din data de 14.01.2011, în temeiul art. 244 alin.1 pct.1 Cod 
procedura civilă s-a dispus suspendarea judecăţii cererii de anulare a Deciziei de imputare nr. 
5763/24.09.2010 până  la soluţionarea definitivă şi irevocabilă  a cererii de chemare în judecată ce 
face obiectul dosarului nr. 18/36/2011 al Curţii de Apel  Constanţa, reţinându-se în esenţă că, 
Dispoziţia de imputare nr.5763/24.09.2010, contestată în cauză, este emisă în consideraţia exclusivă 
a Deciziei nr. 28 din 01.09.2010  a Curţii de Conturi a României, care face obiectul unei cereri în 
anulare formulată de PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
CONSTANŢA, CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA şi  MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN 
PRIMAR, în dosarul nr.18/36/2011 al Curţii de Apel Constanţa.  

Prin Sentinţa civilă nr.2391/29.11.2011 Tribunalul Constanţa respinge ca nefondată 
acţiunea înregistrată pe rol sub nr.75/118/2011, formulată de reclamanţii PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CONSTANTA, CONSILIUL LOCAL CONSTANTA, MUNICIPIUL 
CONSTANTA şi PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA, în contradictoriu cu pârâtele 
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI şi CAMERA DE CONTURI a JUDEŢULUI 
CONSTANTA, având ca obiect : 
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- anularea procesului verbal de constatare nr.91806/07.07.2010 – pct.4 si 5 încheiat de 
către CAMERA de CONTURI CONSTANTA; 

- anularea Deciziei nr.28/01.09.2010 – pct.4 şi emisă de CAMERA DE CONTURI 
CONSTANTA;  

- anularea Încheierii nr. VI/381/16.12.2010 emisă de către CURTEA DE CONTURI a 
ROMÂNIEI, în urma soluţionării contestaţiei administrative formulate de către reclamanţi împotriva 
masurilor prevăzute prin Decizia nr.28/01.09.2010 – pct.4 si 5 emisă de Camera de Conturi 
Constanta. 

 Prin Decizia civilă nr. 1004/CA/ 09 mai 2012, Curtea de Apel Constanţa admite recursul 
declarat de recurenţii reclamanţi PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, CONSILIUL 
LOCAL CONSTANTA, MUNICIPIUL CONSTANTA prin PRIMAR şi PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CONSTANTA împotriva Sentinţei civile nr.2391 din 29.11.2011 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa, dispunând modificarea în parte a hotărârii, în sensul că a fost admisă  în 
parte acţiunea şi anulată în parte Încheierea nr. VI 381/16.12.2010 a CURŢII de CONTURI, 
cu consecinţa admiterii în parte a contestaţiei reclamanţilor şi anulării în parte a punctului 4 şi 
în tot punctului 5 din Decizia nr.28/01.09.2010, în ceea ce priveşte măsurile de stabilire şi 
recuperare a prejudiciului privind drepturile băneşti acordate salariaţilor cu titlu de spor de 
confidenţialitate, spor stabilitate, drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii, 
primă de concediu, precum şi indemnizaţiile membrilor comisiilor de vânzare a terenurilor 
proprietatea municipiului Constanţa, menţinându-se celelalte dispoziţii referitoare la anularea 
procesului verbal de constatare nr.91806/07.07.2010 şi recuperarea prejudiciului pentru 
drepturi acordate cu titlu de spor de dispozitiv.  

Prin Sentinţa civilă nr. 1681/22.03.2013, Tribunalul Constanţa admite în parte acţiunea, 
dispunând anularea Dispoziţiei de imputare nr. 5763 din 24.09.2010 emisă de PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA, cu consecinţa obligării pârâtului la plata către funcţionarii publici 
din cadrul aparatului de specialitate al PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA a sumelor 
reţinute în temeiul Dispoziţiei de imputare nr. 5763/24.09.2010, respingând cererea de obligare a 
pârâtului la plata către funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA a drepturilor băneşti prevăzute prin Contractul colectiv de muncă 
încheiat la nivel de unitate, ca nefondată, obligând pârâtul la plata către reclamant a cheltuielilor de 
judecată în sumă de 3000 lei, reţinând în esenţă următoarele: 

În urma examinării abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate în urma  auditului 
efectuat asupra situaţiilor financiare pentru anul 2009 la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
CONSTANŢA, Camera de Conturi a Judeţului Constanţa a emis Decizia nr. 28/01.09.2010, prin 
care a stabilit în sarcina ordonatorului de credite, printre altele, obligaţia de a dispune măsurile 
legale pentru recuperarea plăţilor nelegale reprezentând sporuri şi alte drepturi, acordate nelegal în 
baza Contractului Colectiv de muncă precum şi pentru stabilirea întinderii prejudiciului 
reprezentând plăţi nelegale acordate sub forma unor drepturi băneşti sau în natură salariaţilor 
entităţii şi recuperarea acestuia conform prevederilor legale. 

În baza acestei decizii, reţine instanţa de fond că, prin Dispoziţia de imputare nr. 
5763/24.09.2010, privind stabilirea şi recuperarea prejudiciului cauzat de plata  sporurilor si altor 
drepturi către funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA pentru anul 2009, s-a dispus recuperarea 
prejudiciului creat prin plata unor sporuri şi a altor drepturi acordate în anul 2009, de la funcţionarii 
publici menţionaţi în anexa 1 a Dispoziţiei, prin reţineri din salariu de rate lunare ce nu pot fi mai 
mari de o treime din salariul net şi fără a depăşi împreună cu celelalte reţineri jumătate din salariu.  

Constată instanţa de fond  că, actul administrativ ce a stat la baza emiterii dispoziţiei de 
imputare a fost contestat în instanţă, formând obiectul dosarului nr. 75/118/2011, soluţionat 
irevocabil prin Decizia civilă nr. 1004/CA/09.05.2012 a Curţii de Apel Constanţa în sensul anularii 
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in parte, in ceea ce priveşte măsurile de stabilire şi recuperare a prejudiciului privind drepturile 
băneşti acordate salariaţilor cu titlu de spor de confidenţialitate, spor stabilitate, drepturi speciale 
pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii, primă de concediu (aceasta din urmă acordată doar 
personalului contractual). 

Faţă de caracterul subsecvent şi interdependent al dispoziţiilor de imputare contestate, faţă de 
Decizia nr. 28/01.09.2010, dispoziţia de imputare nr. 5763/24.09.2010 nu mai are nici un suport 
legal urmare a anulării Deciziei nr. 28/01.19.2010, în ceea ce priveşte recuperarea de la funcţionarii 
publici a acelor drepturi băneşti încasate în cursul anului 2009 cu titlul de spor de confidenţialitate, 
spor stabilitate, drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii.  

În ceea ce priveşte recuperarea de la funcţionarii publici a acelor drepturi băneşti încasate în 
cursul anului 2009 cu titlul de spor de dispozitiv, cu privire la care Curtea de Apel Constanţa a 
reţinut că nu poate fi ignorată  Decizia nr.36/2009 pronunţată de ICCJ, în cadrul recursului in 
interesul legii, care a interpretat aplicabilitatea prevederilor art.13 din Legea nr.138/1999, reţinând 
că, „angajaţii din cadrul primăriilor nu sunt beneficiarii legali ai acestui spor întrucât, pe de o 
parte, nu există o prestaţie specifică acestui spor iar, pe de altă parte, primăria nu intră in 
categoria entităţilor al căror personal beneficiază de acest spor si nici nu cuprinde in componenta 
sa structuri ce au aparţinut Ministerului de Interne”, instanţa de fond a reţinut că, unicul temei, 
menţionat în cuprinsul Dispoziţiei nr.5763/24.09.2010 îl constituie Decizia nr. 28/01.09.2010 a 
Camerei de Conturi a Judeţului Constanţa.  

Ori, Decizia  nr. 28/01.09.2010 a Camerei de Conturi Constanţa nu poate constitui prin sine 
însăşi temeiul de drept material al răspunderii materiale a funcţionarului, care se angajează în 
condiţiile art. 84 din Legea nr. 188/1999.  

Mai mult, arată instanţa de fond că, din chiar cuprinsul Deciziei nr. 28 din 01.09.2010 rezultă 
că, sumele în cauză au fost încasate de către funcţionarii publici în baza Contractului colectiv de 
muncă, astfel că, nu poate fi reţinută săvârşirea unei fapte prejudiciabile de către reclamant, sau 
încasarea în mod necuvenit a sumelor respective.  

Pe de altă parte, prin  Decizia  nr.28/01.09.2010 a Curţii de Conturi a României - Camera de 
Conturi a Judeţului Constanţa, invocată în preambulul actului administrativ, nu este stabilită nici o 
obligaţie directă de restituire a unor sume în persoana funcţionarilor publici din cadrul Primăriei 
Mun. Constanţa, ci doar luarea măsurile legale pentru stabilirea întinderii şi mărimii prejudiciului 
pentru plăţile nelegale aferente anului 2009, precum şi pentru recuperarea acestuia.  

Ori, singurele persoane responsabile de stabilirea unor drepturi băneşti, prin 
Contractul/Acord  colectiv de muncă, drepturi care se situează în afara cadrului legal în materie, sunt 
cele implicate în procesul de negociere şi aprobare a Contractului colectiv de muncă, drept pentru 
care, cererea de chemare în judecată s-a apreciat a fi admisă, cu consecinţa anulării în tot a 
Dispoziţiei de imputare nr.5763/24.09.2010 emisă de PRIMARUL MUNICIPIULUI 
CONSTANŢA, şi urmare a anulării, a fost obligat pârâtul la plata către funcţionarii publici din 
cadrul aparatului de specialitate al PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA a sumelor 
reţinute în temeiul Dispoziţiei de imputare nr. 5763/24.09.2010. 

În ceea ce priveşte cererea de acordarea în continuare a tuturor drepturilor ce li se cuvin din 
Acordul/Contractul colectiv de munca încheiat la nivel de unitate si, respectiv acordarea în 
continuare a sporurilor şi drepturilor speciale, întrucât, pe de o parte, prin dispoziţia de imputare 
contestată nu s-a dispus asupra sistării plăţii acestor drepturi, iar pe de altă parte nu se face dovada 
că, anterior formulării cererii de chemare în judecată reclamantul s-ar fi adresat cu o cerere în acest 
sens pârâtului, care să fi fost respinsă sau să nu fi fost soluţionată în termenul legal, instanţa de fond  
a respins acest capăt de cerere, ca nefondat .   

În temeiul dispoziţiilor art. 274 C.pr.civ. instanţa de fond a dispus obligarea pârâtului la plata 
către reclamant a cheltuielilor de judecată în sumă de 3000 lei, în temeiul art. 274 alin.3 Cod 
procedură civilă reducând onorariul de avocat la suma de 3000 lei, pe care a apreciat-o ca 
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proporţională cu volumul de muncă presupus de formularea cererii de chemare în judecată şi 
reprezentarea părţii, dificultatea şi durata în timp a litigiului.  

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs - recurenţii pârâţi PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA, CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA şi  MUNICIPIUL 
CONSTANŢA prin PRIMAR, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea 
temeiului de drept prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civ., cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

„Hotărârea pronunţată de instanţa de fond este parţial nelegală” sub doua aspecte, 
respectiv: 

- „anularea dispoziţiei cu privire la sporul de dispozitiv” şi 
- „acordarea cheltuielilor de judecata”,  

faţă de faptul că, instanţa de fond a încălcat puterea de lucru judecat din Decizia 
nr.1004/CA/09.05.2012 a Curţii de Apel Constanta, care a reţinut că, sporul de dispozitiv este 
nelegal şi a ignorat Decizia în interesul Legii nr. 36/2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
obligatorie pentru toţi, prin care, interpretând aplicabilitatea art. 13 din Legea nr. 138/1999, s-a 
statuat că: ”angajaţii din cadrul primăriilor nu pot beneficia de acest spor fiindcă nu au o prestaţie 
specifica structurilor ce aparţin M.I. şi pentru care s-a creat acest spor specific”.  

Susţin recurenţii că, instanţa de fond a aplicat greşit în speţă art. 13 din Legea nr. 138/1999  
„negocierile ilegale nu pot fi menţinute”, sub acest aspect si pentru aceste motive,  impunându-se 
admiterea recursului şi reformarea hotărârii. 

În referire la cel de al doilea aspect, ţinând cont că, acţiunea s-a admis numai în parte, 
apreciază recurenţii că, s-au acordat în mod nelegal toate cheltuielile de judecată, cu încălcarea art. 
276 Cod procedura civilă. 

Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor  formulate şi a probatoriului 
administrat, conform  art.1169 Cod Civil, văzând şi dispoziţiile art. 312 pct.3 Cod pr. Civ., Curtea 
apreciază în sensul admiterii recursului, cu consecinţa modificării în  parte a hotărârii recurate, în 
sensul că obligă pârâtul la plata către funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al 
PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA a sumelor reţinute în temeiul Dispoziţiei de 
imputare nr. 5763/24.09.2010, cu excepţia sporului de dispozitiv, dispunându-se obligarea pârâtului 
la plata cheltuielilor de judecată urmare aplicării dispoziţiilor art.274 alin.3 Cod pr.civ. cu referire la 
art. 276 Cod pr.civ., în cuantum de 1.500 lei cheltuieli fond, pentru ca, în temeiul art.274 Cod pr.civ. 
să se dispună obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 345 lei, reprezentând 
onorariu apărător recurs, menţinând celelalte dispoziţii, pentru următoarele considerente în esenţă:   

Instanţa a fost investită la data de 19.10.2010, de reclamantul SINDICATUL LIBER al 
SALARIAŢILOR din ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CONSTANŢA în contradictoriu cu pârâţii 
MUNICIPIUL CONSTANŢA prin PRIMAR, CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA, PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA şi PRIMĂRIA-MUNICIPIULUI CONSTANŢA, cu soluţionarea 
cauzei având ca obiect: 

- anularea Dispoziţiei de imputare nr. 5763/24.09.2010 şi a anexelor sale; 
 - acordarea în continuare a tuturor drepturilor ce  se cuvin din Acordul/Contractul 

colectiv de munca, încheiat la nivel de unitate şi prelungit prin act adiţional, respectiv acordarea 
în continuare a sporurilor de stabilitate, de confidenţialitate şi indemnizaţia de dispozitiv, a 
drepturilor speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii; 

 - restituirea sumelor ce au fost reţinute în baza Dispoziţiei de imputare nr. 
5763/24.09.2010, pentru fiecare funcţionar conform anexelor la decizie; 

 - suspendarea executării actului administrativ unilateral - Dispoziţia de imputare nr. 
5763/24.09.2010 şi a anexelor sale, pana la soluţionarea definitiva şi irevocabilă a cererii de anulare, 
cu motivaţia sus expusă. 

Prin Sentinţa civilă nr. 1681/22.03.2013, Tribunalul Constanţa admite în parte acţiunea, 
dispunând anularea Dispoziţiei de imputare nr. 5763 din 24.09.2010 emisă de PRIMARUL 
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MUNICIPIULUI CONSTANŢA, cu consecinţa obligării pârâtului la plata către funcţionarii publici 
din cadrul aparatului de specialitate al PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA a sumelor 
reţinute în temeiul Dispoziţiei de imputare nr. 5763/24.09.2010, respingând cererea de obligare a 
pârâtului la plata către funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA a drepturilor băneşti prevăzute prin Contractul colectiv de muncă 
încheiat la nivel de unitate, ca nefondată, obligând pârâtul la plata către reclamant a cheltuielilor de 
judecată în sumă de 3000 lei, cu motivaţia sus relevată, acestea fiind condiţiile în care, recurenţii 
pârâţi deduc judecăţii prezentul recurs. 

 Reluând asupra motivelor de recurs, în referire la situaţia de fapt, rezultată din speţă, Curtea 
reţine: 

I. Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa – Secţia Contencios 
administrativ şi fiscal sub nr. 75/118 din 04.01.2011, reclamanţii PRIMARIA MUNICIPIULUI 
CONSTANŢA, CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA şi MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN 
PRIMAR şi PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA în contradictoriu cu pârâtele 
Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi a judeţului Constanţa au solicitat instanţei 
ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: 
 - anularea procesului verbal de constatare nr.91806/07.07.2010 – pct.4 şi pct.5 încheiat 
de  Camera de conturi Constanţa; 
 - anularea Deciziei nr.28/01.09.2010 – pct.4 şi  pct.5 emisă de Camera de Conturi 
Constanţa; 
 - anularea Încheierii nr. VI/381/16.12.2010 emisă de Curtea de Conturi a României, în 
urma soluţionării contestaţiei administrative formulate de reclamanţi împotriva măsurilor 
prevăzute prin Decizia nr.28/01.09.2010 – pct.4 şi pct.5 emisă de Curtea de Conturi Constanţa, 
acte administrative apreciate de reclamanţi ca fiind nelegale şi netemeinice. 

Prin Sentinţa civilă nr.2391/29.11.2011 Tribunalul Constanţa respinge acţiunea dedusă 
judecăţii ca nefondată, luând act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 

II. Reţine Curtea că, urmare promovării căii de atac – recurs de către reclamanţii 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA, CONSILIUL LOCAL CONSTANŢA şi 
MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN PRIMAR şi PRIMARUL MUNICIPIULUI 
CONSTANŢA, prin Decizia civilă nr. 1004/CA/09.05.2012 Curtea de Apel Constanţa admite 
recursul dispunând modificarea în parte a hotărârii recurate în sensul că admite în parte 
acţiunea şi anulează în parte Încheierea nr.VI 381/16.12.2010 a Curţii de Conturi şi în consecinţă, 
admite în parte contestaţia reclamanţilor şi anulează în parte pct. 4 şi în tot pct. 5 din Decizia nr. 
28/01.09.2010, în ceea ce priveşte măsurile de stabilire şi recuperare a prejudiciului privind 
drepturile băneşti acordate salariaţilor cu titlu de spor de confidenţialitate, spor stabilitate, drepturi 
speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii, primă de concediu, precum şi 
indemnizaţiile membrilor comisiilor de vânzare a terenurilor proprietatea Municipiului Constanţa. 

Prin aceeaşi hotărâre, instanţa a dispus menţinerea dispoziţiilor  referitoare la  anularea 
procesului verbal de constatare nr.91806/07.07.2010 şi recuperarea prejudiciului pentru 
drepturile acordate cu titlu de spor de dispozitiv, reţinând în esenţă că angajaţii PRIMĂRIEI 
CONSTANŢA nu se înscriu în categoria persoanelor ce au dreptul de a beneficia pentru activitatea 
prestată de acordarea sporului/indemnizaţiei de dispozitiv, deoarece pe de o parte, nu există o 
prestaţie specifică acestui spor, iar pe de altă parte,  PRIMĂRIA nu intră în categoria entităţilor al 
căror personal beneficiază de el, şi nici nu cuprinde în componenţa sa structuri ce au aparţinut 
Ministerului de Interne. 

III. Aşa fiind, în referire la cel dintâi motiv de recurs, reţine Curtea că, prin Decizia 
nr.1004/CA/09.05.2012, Curtea de Apel Constanţa admiţând recursul şi dispunând modificarea în 
parte a hotărârii pronunţate de instanţa de fond, a anulat actele  întocmite de Curtea de Conturi, în 
parte, cu excepţia sporului de dispozitiv astfel că, în mod greşit instanţa de fond a apreciat în 
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sensul anulării totale a  Dispoziţiei de Impunere nr.5763/24.09.2010 emisă de PRIMARUL 
MUNICIPIULUI CONSTANŢA, obligând pârâtul la plata către funcţionarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANŢA a sumelor în totalitatea 
lor, reţinute în temeiul dispoziţiei de impunere. 

 Nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii pronunţate de către instanţa de fond, sub acest aspect, 
reţine Curtea a rezulta din împrejurarea că „indemnizaţia de dispozitiv” în cuantum de 25% din 
salariul de bază acordat personalului contractual de la nivelul PRIMĂRIEI CONSTANŢA, nu putea 
fi acordată urmare prevederilor cuprinse în art.13 din Legea nr.138/1999, „Cadrele militare în 
activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili beneficiază de o  indemnizaţie de 
dispozitiv lunară de  25 % din solda de funcţie, solda de grad, solda de merit, indemnizaţia de 
comandă şi gradaţii, respectiv din salariul de bază”. 

Astfel, se constată că legiuitorul a avut în vedere, la acordarea acestei indemnizaţii, numai 
personalul contractual care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, în instituţiile publice din subordinea acestuia, precum şi personalul care îşi desfăşoară 
activitatea în serviciile comunitare din subordinea Consiliilor locale şi a Prefecturilor, care au 
beneficiat de acest drept salarial înainte de transfer sau detaşare, din cadrul fostului Minister de 
Interne. 
        Cu alte cuvinte, apreciază Curtea că, în mod greşit, instanţa de fond pronunţând Sentinţa civilă 
nr. 1681/22.03.2013 a dispus anularea în totalitate a Dispoziţiei de imputare nr. 5763/24.09.2010 
emisă de PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, precum şi obligarea acestuia la plata  în 
totalitate a sumelor reţinute în temeiul  respectivei dispoziţii de imputare, atât timp cât acest drept 
s-a apreciat a fi nelegal prin Sentinţa civilă nr.2391 din 29.11.2011 a Tribunalului Constanţa, 
rămasă irevocabilă prin Decizia civilă nr.1004/CA/09.05.2012. 
 Astfel, reţine Curtea că, prin sus menţionatele hotărâri judecătoreşti s-a constatat că angajaţii 
PRIMĂRIEI CONSTANŢA nu se înscriu în categoria persoanelor ce au dreptul de a beneficia 
pentru activitatea prestată de acordarea sporului / indemnizaţiei de dispozitiv, deoarece pe de o 
parte, nu există o prestaţie specifică acestui spor, iar pe de altă parte, PRIMĂRIA nu intră în 
categoria entităţilor al căror personal beneficiază de el şi nici nu cuprinde în componenţa sa structuri 
ce  aparţin, sau au aparţinut Ministerului de Interne. 

În sensul reţinerilor sus expuse, apreciază Curtea a fi jurisprudenţa creată în decursul 
timpului, aceasta în condiţiile în care ÎCCJ, prin Decizia nr.36/2009, pronunţată în cadrul 
recursului în interesul legii a lămurit aspectele privind aplicabilitatea prevederilor art.13 din 
Legea nr.138/1999, în sensul că „angajaţii din cadrul primăriilor nu sunt beneficiari legali ai 
acestui spor”. 

Faţă de considerentele expuse, apreciază Curtea că toate susţinerile intimatului reclamant 
SINDICATUL LIBER AL SALARIAŢILOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 
CONSTANŢA ce fac referire la „Contractul colectiv de muncă încheiat în mod valabil” ce are la 
bază negocierile colective dintre angajator şi angajaţi, sunt  nefondate, ele neputând fi primite atât 
timp cât o astfel de indemnizaţie are un caracter nelegal. 

Pentru toate considerentele sus expuse, văzând şi dispoziţiile art.312 Cod.pr.civ. Curtea, 
apreciind în sensul admiterii recursului dedus judecăţii, şi dispunând modificarea în parte a hotărârii 
recurate, constată necesitatea obligării pârâtului la plata către funcţionarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanţa a sumelor reţinute în temeiul 
Dispoziţiei de Imputare nr.5763/24.09.2010, cu excepţia sporului de dispozitiv. 

În referire la cel de al doilea motiv de recurs, privind „greşita obligare a pârâţilor la plata 
cheltuielilor de judecată”, faţă de faptul că acţiunea a fost admisă numai în parte, apreciază Curtea 
că, şi acest motiv de recurs este fondat deoarece: 

Conform art.274 Cod pr.civ. ”Partea care cade în pretenţiuni va fi obligată, la cerere, să 
plătească cheltuielile de judecată”, acestea reprezentând ansamblul sumelor de bani pe care trebuie 
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să le suporte părţile în legătură cu activitatea lor procesuală, de aceea, este firesc ca părţile să achite 
anticipat anumite cheltuieli, iar la sfârşitul dezbaterilor, ele să fie suportate de partea care a pierdut 
procesul. 

Cu toate acestea, reţine Curtea că, potrivit art. 276 Cod pr.civ „Când pretenţiile fiecărei părţi 
au fost încuviinţate numai în parte, instanţa va aprecia  în ce măsură fiecare din ele poate fi 
obligată la plata cheltuielilor de judecată…” textul făcând o aplicare particulară a principiului 
potrivit căruia acordarea cheltuielilor de judecată se bazează pe  culpa procesuală a părţii ce a 
pierdut litigiul. 

Cu alte cuvinte, reţine Curtea că poziţia de parte câştigătoare în proces este determinată de 
raportul dintre conţinutul obiectului acţiunii şi rezultatul obţinut prin  hotărârea de soluţionare a 
litigiului, face ca, atunci când pretenţiile ce formează obiectul acţiunii sunt  admise numai parţial, 
instanţa să dispună acordarea celui care a câştigat procesul numai a unei părţi din cheltuielile de 
judecată suportate, proporţional cu pretenţiile admise. 

În aceste condiţii, văzând şi dispoziţiile art.274 alin.3 Cod pr.civ, potrivit cărora „Judecătorii 
au însă dreptul să mărească sau să micşoreze onorariile avocaţilor, potrivit cu cele prevăzute în 
tabloul onorariilor minimale, ori de câte ori, vor constata motivat că sunt nepotrivit de mici sau de 
mari, faţă de valoarea pricinii, sau munca îndeplinită de avocat”, Curtea apreciază în sensul 
obligării pârâtului, în temeiul acestei dispoziţii legale, şi cu aplicarea dispoziţiilor art.276 Cod 
pr.civ. la plata sumei de 1500 lei cheltuieli de judecată, efectuate cu prilejul judecăţii cauzei la fond. 

Uzitând de aceleaşi texte de lege, în temeiul art.274 Cod pr.civ, Curtea dispune obligarea 
intimatului la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 345 lei, reprezentând onorariu apărător 
recurs, în favoarea recurenţilor. 

Totodată, pentru toate considerentele arătate, în temeiul art.312 Cod pr.civ. Curtea dispune 
menţinerea celorlalte dispoziţii cuprinse în hotărârea recurată, ca fiind legale şi temeinice. 

 

61. Anulare act administrativ. Obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru 
asigurările de sănătate. Termen de prescripţie. Legalitatea comunicării actelor fiscale 
contestate. 
 

Art.43 alin.2, art.44 alin.3  şi art. 91 din O.G. nr.92/2003 
Art.215 şi art. 257 din Legea nr.95/2006 

 
Potrivit art.257 alin.1 din Legea nr.95/2006 „Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii 

băneşti lunare pentru asigurările de sănătate”, iar potrivit art.257 alin.2 din lege „Contribuţia lunară a 
persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%”, că, potrivit art.257 alin.2 lit.b din aceeaşi 
lege, contribuţia se aplică pentru „veniturile impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi 
independente”, recurentul intrând în această categorie, precum şi că aceasta este datorată de „Persoanele 
cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de 
sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare”, 
conform art.257 alin.22 din lege, în condiţiile în care, potrivit art.257 alin.8 din aceeaşi lege „Termenul de 
prescripţie a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se stabileşte în acelaşi mod cu cel prevăzut 
pentru obligaţiile fiscale”. 

In conformitate cu art.91 alin.1 din O.G. nr.92/2003 „Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii 
fiscale se prescrie în termen de 5 ani cu excepţia cazului în care legea ar dispune astfel”, iar potrivit alin.2 
al aceluiaşi text de lege „termenul de prescripţie a dreptului de prescripţie prevăzut la alin.1 începe să curgă 
de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea 
nu dispune astfel”. 

Prescripţia nu stinge creanţa fiscală, ci numai dreptul de a cere executarea silită, drept subiectiv 
procesual, iar nu şi dreptul subiectiv material cu obligaţia fiscală corelativă. 
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Potrivit dispoziţiilor art.44 alin.3 din O.G. nr.92/2003 „Comunicarea prin publicitate se face prin 
afişare, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a ANAF, a unui anunţ în care 
se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor 
administrative emise de organele fiscale prevăzute la art.35, afişarea se face concomitent, la sediul acestora 
şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet 
proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a Consiliului Judeţean. În toate cazurile, actul 
administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului”. 
 

Decizia civilă nr. 2084/CA/12.12.2013 
                               Dosar nr. 1978/118/2013 

 
 Prin acţiunea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr. 1978/118/14.02.2013, 
contestatorul [...] a solicitat în contradictoriu cu CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
CONSTANŢA ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: 

- anularea Deciziei nr. 10842/19.11.2012 emisă de  intimată; 
- anularea Deciziilor de impunere nr. 8573.1/17.10.2012, respectiv nr. 

8573.3/17.10.2012 emise de pârâtă, cu  consecinţa  
- exonerării de obligaţia de plată, în principal ca fiind prescrisă, în  subsidiar ca fiind  

nedatorată; 
- cu cheltuieli de judecată. 

           Motivând acţiunea arată contestatorul faptul că are calitate de pensionar, iar în perioada 
2005-2007 a desfăşurat activităţi independente, îndeplinind  obligaţiile de plată a creanţelor  fiscale, 
nefiindu-i comunicate  deciziile de impunere contestate şi implicit existenţa unui debit, împotriva 
deciziilor de impunere, fiind promovată  contestaţie, care a fost soluţionată în sensul respingerii prin 
decizia contestată, invocându-se în susţinere, dispoziţiile art. 8 alin.1, art. 11 alin.1 lit. c din Legea 
nr.554/2004, art. 218 alin.2 din OG nr.92/2003, apreciindu-se că, deciziile de impunere nu conţin 
motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii lor, prin raportare la dispoziţiile art. 43  Cod 
proc. fiscală, nefiind realizată o individualizare specifică a  obligaţiei de plată, ci numai una 
generică. 
           Susţine reclamantul, relativ la  titlurile de creanţă contestate, că acestea au fost comunicate cu 
încălcarea  dispoziţiilor art.44 din OG nr.92/2003, relativ la ordinea de realizare a operaţiunii de 
comunicare, dar şi realizarea unei minime diligenţe pentru comunicarea acestora la domiciliu. 
  În ipoteza în care termenul de prescripţie nu ar fi fost împlinit, arată contestatorul, 
necomunicarea deciziei de impunere, conform legii a condus la majorarea penalităţilor şi a 
dobânzilor pe o perioadă de cel puţin 2 ani (2010 - 2012),  perioadă  pentru care  se impune a fi 
exonerat, nefiind  culpa  sa. 
            Obligaţia de plată, se precizează, a fost stabilită cu încălcarea termenului de prescripţie 
prevăzut de lege, iar sumele au fost achitate nu pentru că ar fi fost  recunoscute ca fiind datorate, sau 
pentru întreruperea acestui termen, ci pentru a  evita executarea silită. 
   Astfel, a apreciat contestatorul, atitudinea autorităţilor de a emite decizii de impunere după 
expirarea termenului de prescripţie, precum şi starea de inactivitate a intimatei a condus la majorarea 
debitului cu accesorii, comunicarea  acestora prin anunţuri colective şi publicitate fiind realizată cu 
încălcarea  prevederilor art. 44 din OG nr.92/2003 şi art. 90 – art.92 din acelaşi act normativ. 
  Prin întâmpinare intimata a invocat pe cale de excepţie netimbrarea cererii, iar pe fond 
a solicitat respingerea contestaţiei  motivat de următoarele considerente: 
  Potrivit  dispoziţiilor art. 35 alin.1 teza finală din Norma metodologică  privind stabilirea 
documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata 
contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor 
datorate Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, aprobată  prin Ordinul nr.617/2007, 
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decizia de impunere, poate fi emisă de organul competent al CAS şi pe baza informaţiilor primite pe 
bază de protocol de la ANAF. 
  Contestatorul şi-a îndeplinit la data de 19.10.2012 obligaţia de plată a debitului şi a 
cheltuielilor de judecată, ceea ce echivalează cu recunoaşterea acestuia, în condiţiile în care a 
realizat venituri impozabile pentru care avea obligaţia legală de a achita contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate potrivit dispoziţiile art. 257 alin.2 lit. b din Legea nr. 95/2006. 
  În conformitate  cu dispoziţiile art. 257 alin. 22 din acelaşi act normativ, arată pârâta că, 
pensionarii ale căror venituri depăşesc 740 lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale 
de sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, iar potrivit dispoziţiilor art. 257 alin. 3 
din Legea nr. 95/2006, în cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri  de natura celor 
prevăzute la art. 2 lit. a - lit.d, alin. 21 şi alin.22, precum şi la art. 213 alin.2 lit. h, contribuţia se 
datorează asupra tuturor acestor venituri.  

În speţă, apreciază intimata, contestatorul a realizat în acelaşi timp venituri impozabile 
realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente prevăzute de art. 257 alin.2 lit. b şi 
venituri din pensii mai mari de 740 lei, prevăzute de art. 257 alin.22, astfel încât, pentru veniturile 
obţinute din activităţi independente avea obligaţia  legală de a achita contribuţia de asigurări sociale 
de sănătate. 
  De asemenea, prin raportare la dispoziţiile art. 261 alin.1 din Legea nr. 95/2006 coroborat cu 
art. 41 din Norma Metodologică, asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei şi nu îndeplinesc 
această obligaţie, datorează pentru perioada de întârziere majorări care se determină potrivit OG nr. 
92/2003. 
 Referitor la prescripţia dreptului de a solicita executarea silită a creanţelor fiscale 
evidenţiate în titlul contestat, arată intimata că, pentru creanţele aferente intervalului 2005-2006, în 
interiorul termenului de 5 ani, împlinit la 31.12.2010 s-a început executarea silită prin emiterea 
titlului executoriu şi a somaţiilor la data de 15.12.2010, comunicate prin Anunţul colectiv nr. 
13044/16.12.2010 conform art. 44 alin.2 lit. d din OG nr. 92/2003, în forma în vigoare la data de 
referinţă, anterior procedându-se la emiterea de decizii de impunere la data de 19.11.2010, 
comunicate  prin Anunţul colectiv nr. 12469/19.11.2010. 
  Potrivit dispoziţiilor art. 32 alin.4 din aceeaşi Normă Metodologică,  persoanele  fizice  
asigurate pe bază de contract de asigurare de sănătate, altele decât cele pentru care colectarea 
contribuţiei se realizează de ANAF, declară obligaţiile către fond, potrivit declaraţiilor model 
prevăzute în anexa 5 la prezentele norme metodologice, iar declaraţiile privind obligaţiile la fond, se 
depun la casele de asigurări de sănătate cu care persoana asigurată are încheiat contract de asigurare, 
coroborate cu prevederile art.81 şi art.83 din OG nr. 92/2003, organul fiscal putând proceda la 
stabilirea din oficiu a plăţii sumelor datorate către bugetul  general  consolidat. 
  De asemenea, dispoziţiile art. 8 alin.1 şi alin.3 din Norma Metodologică stabilesc obligaţia 
de plată a persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, astfel că susţinerile 
reclamantului sunt nefondate, urmând a fi respinse. 
 Prin Sentinţa civilă nr. 3633/28.08.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a dispus 
respingerea contestaţiei, ca nefondată, reţinându-se în esenţă, următoarele: 
 Prin Deciziile de impunere nr.8573.1 din 17.10.2012, respectiv 8573.3 din 17.10.2012  emise  
de intimată, a fost stabilită  în sarcina contestatorului  în temeiul dispoziţiile art. 257 şi următoarele 
din Legea nr.95/2006, obligaţia de plată a  sumei de 616 lei, aferentă intervalului 2005 - 2007, 
pentru veniturile din activităţi  independente, respectiv  accesorii aferente debitului, în cuantum de  
1.256 lei. 
 Obligaţia de plată a debitului şi a accesoriilor stabilite prin actele administrativ fiscale 
contestate, a fost în totalitate îndeplinită la data de 19.10.2010, astfel cum rezultă  din  chitanţele 
ataşate în copie la filele  44 – 46 din dosar, pentru ca, ulterior îndeplinirii obligaţiei de plată în 
condiţiile anterior menţionate, respectiv la data de 12.11.2012, împotriva actelor administrativ 
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fiscale menţionate să fi fost promovată contestaţie, în temeiul dispoziţiilor art. 205 şi următoarele 
din OG nr. 92/2003, soluţionată în sensul respingerii prin Adresa nr.10842/19.11.2012. 
           Instanţa de fond a constatat că, deciziile de impunere conţin elementele  stabilite de lege, cu 
referire la dispoziţiile art. 43 alin.2 din OG nr.92/2003, criticile  privind nemotivarea actelor 
administrativ fiscale şi individualizarea obligaţiei de plată, apărând ca neîntemeiate. 
  În referire la modalitatea de comunicare a titlurilor de creanţă, instanţa de fond a reţinut că, 
potrivit menţiunilor ataşate la dosar, în sensul că această operaţiune a avut loc la data de 17.10.2012, 
dată la care de altfel actele administrativ fiscale contestate au fost emise, susţinerile recurentului 
sunt nefondate, aceasta cu atât mai mult cu cât obligaţia de plată a fost îndeplinită la un interval 
scurt de timp (19.10.2012), astfel cum rezultă din documentele de plată ataşate la dosar. 
    Relativ la criticile privind incidenţa prescripţiei dreptului de a stabili  obligaţii fiscale 
instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 91 alin.1 din  OG nr.92/2003 „(1) Dreptul organului 
fiscal  de a stabili  obligaţii  fiscale se prescrie  în termen de  5 ani cu excepţia  cazului în care  
legea ar dispune  astfel. 
       (2) termenul de prescripţie  a dreptului de prescripţie  prevăzut la alin.1 începe  să curgă de la 
data de 1 ianuarie a anului următor celui în care  s-a  născut  creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă 
legea nu dispune astfel.” 
  Conform situaţiei declaraţiilor existente depuse la dosar de intimată,  baza de impunere a 
luat naştere în 2005, respectiv 2006, în consecinţă, termenul de prescripţie a început să curgă în 
aceste condiţii la 1 ianuarie a anului 2006, respectiv 2007,  împlinindu-se la 1 ianuarie 2011, 
respectiv 1 ianuarie 2012. 
            Instanţa de fond a mai reţinut că intimata a depus în apărare înscrisuri reprezentând anunţuri 
colective datate 19.11.2010, prin care se atestă comunicarea prin publicitate a deciziei de impunere 
emisă în favoarea contestatorului care ar fi avut ca efect întreruperea termenului de prescripţie în 
stabilirea obligaţiilor fiscale potrivit art. 92 din acelaşi act normativ, act administrativ fiscal 
necontestat. 
            Pe de altă parte, s-a reţinut că obligaţia de plată pentru intervalul  2005-2006 a fost 
îndeplinită în mod benevol, astfel încât, chiar şi în situaţia în care s-ar aprecia ca fiind împlinit 
termenul de prescripţie stabilit de dispoziţiile art. 91 din OG nr.92/2003, s-a renunţat la beneficiul 
prescripţiei, ceea ce atrage incidenţa art. 134 alin.2 din OG nr. 92/2003 potrivit cu care: „Sumele 
achitate de debitor în contul unor creanţe  fiscale, după împlinirea termenului de prescripţie  nu se 
restituie”. 
         În referire la obligaţia de plată stabilită pentru anul 2007, instanţa de fond a reţinut că, deşi s-a 
apreciat asupra caracterului nedatorat, nu sunt formulate critici asupra acestui aspect, mai mult, şi 
această obligaţie de plată a fost îndeplinită în mod voluntar în condiţiile anterior menţionate. 
          Prevederile art. 208 alin. 3 lit.e şi alin. 6 din Legea nr.95/2006 modificată,  consacră 
participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea 
Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, asigurarea voluntară de sănătate 
neexcluzând obligaţia de plată pentru asigurările sociale de sănătate. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 215 alin.1 şi alin.3 din legea sus menţionată, arată instanţa 
de fond că obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine şi persoanelor 
fizice care exercită profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi 
independente, caz în care contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote 
de 6,5%, care se aplică asupra veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi 
independente şi care se supun impozitului pe venit. 

Dacă acest venit este singurul asupra căreia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai 
mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar - art.257 alin. 2 lit. b – pentru 
că, potrivit art. 257 alin. 1, alin.2, alin.5 şi alin.7, precum şi art. 259, persoana asigurată are obligaţia 
plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, iar în cazul persoanelor ce 
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desfăşoară activităţi independente, care se supun impozitului pe venit, contribuţia se plăteşte 
trimestrial sub forma unei cote ce se aplică asupra veniturilor impozabile realizate de aceştia, ei 
având obligaţia virării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 

Un argument în plus al obligativităţii asigurării, arată instanţa de fond a-l constitui şi acela 
că, potrivit art.305 din Legea nr.95/2006, „constituie contravenţie refuzul de a pune la dispoziţia 
organelor de control ale ANAF şi ale caselor de asigurări a documentelor justificative şi a actelor 
de evidenţă necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la fond”. 

Prin urmare, reţine instanţa de fond, chiar dacă nu se încheie contract de asigurare, o 
persoană obligată să se asigure în temeiul Legii nr. 95/2006 păstrează obligaţia de a se asigura şi de 
a achita contribuţia legală şi cum reclamantul a realizat venituri impozabile din activităţi 
independente, conform prevederilor art. 41 din Codul fiscal, este apreciată ca legală, stabilirea în 
sarcina sa a obligativităţii plăţii contribuţiilor la sănătate pentru intervalul menţionat. 

Pe de altă parte, se ia în considerare şi faptul că activitatea desfăşurată de către reclamant nu 
se circumscrie cazurilor exceptate de la plata contribuţiilor la bugetul de asigurări de sănătate, 
prevăzute de art.213 alin.1 din Legea nr.95/2006. 

În ceea ce priveşte calculul accesoriilor şi data de la care sunt datorate, instanţa de fond a luat 
în considerare faptul că, potrivit art.119 şi art.120 Cod proc.fiscală ”pentru neachitarea la termenul 
de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi 
penalităţi de întârziere. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.” 
  Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa de fond a apreciat ca neîntemeiată 
contestaţia formulată şi a dispus în consecinţă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs - recurentul reclamant [...], criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 299 şi urm. Cod 
pr.civ., art.3041 Cod pr.civ., art.304 pct.7 şi pct.9 Cod.pr.civ. cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

„Hotărârea pronunţată de instanţa de fond nu cuprinde motivele pe care se sprijină, 
cuprinzând însă motive contradictorii şi străine de natura pricinii – art.304 pct.7 Cod pr.civilă”, 
arătându-se că motivarea este artificială  şi incompletă pentru soluţia pe care a adoptat-o, respectiv, 
respingerea cererii de chemare în judecată se bazează exclusiv pe argumentaţia intimatei, iar pentru 
anumite motive de legalitate, nu exista motivare, singurul argument  al sentinţei recurate pe motivul 
de nulitate referitor la nemotivarea actelor administrativ fiscale fiind reprezentat de următoarea 
aserţiune: „criticile privind nemotivarea actelor administrativ fiscal şi individualizarea obligaţiei de 
plata, apar neîntemeiate''. 

„Instanţa de fond a interpretat greşit probatoriul administrat, hotărârea fiind lipsită de 
temei legal, dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii”, odată ce, pentru rezolvarea fondului 
cauzei instanţa s-a bazat pe aspecte generale care vizează condiţiile obligativităţii asigurării şi pe 
condiţiile aplicării cotei de 6,5 % privit la modul nereal, fără a arăta motivele pentru care a respins 
argumentele invocate de recurent. 

„Instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a legii”, respectiv a art.43 din OG nr. 92/2003 
„Conţinutul si motivarea actului administrativ fiscal … Actul administrativ fiscal cuprinde 
următoarele elemente: motivele de fapt; temeiul de drept; [...]", odată ce deciziile de impunere, ca 
acte administrativ-fiscale, trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, cerinţele de forma menţionate 
de art. 43 Cod proc.fisc, potrivit căruia „actul administrativ fiscal trebuie să includă motivele de fapt 
şi de drept care au stat la baza emiterii sale”, ceea ce înseamnă că, actul administrativ fiscal trebuie 
să cuprindă: descrierea motivelor de fapt prin care organul fiscal a stabilit în sarcina contestatorului 
obligaţiile de plată şi dispoziţiile legale în baza cărora aceste obligaţii au fost calculate, încălcarea 
acestor cerinţe imperative de formă sancţionându-se cu nulitatea actului administrativ – fiscal, în 
condiţiile dispoziţiilor procedural civile.  
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Deciziile de impunere nu indică în nici un fel care sunt motivele de fapt, ci cuprind nişte 
poziţii cu caracter general, mai mult, sunt indicate dispoziţii în vigoare în anul 2006, organul fiscal 
neexplicând cum acestea au fost aplicate retroactiv în 2005. 

„În mod greşit instanţa de fond nu a avut în vedere că termenul de a cere executarea silită 
a creanţelor fiscale se prescrie prin scurgerea a 5 ani calendaristici”, el începând să curgă de la 1 
ianuarie a anului  următor celui în care a luat naştere acest drept, potrivit Codului de pr.fiscală, cum 
este menţionat şi în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, rezultând fără tăgadă că, cele aferente anului 2005, s-au prescris la data de 
31.12.2010, iar cele aferente anului 2010, în data de 31.12.2011, aspect recunoscut implicit şi către 
instanţa de fond, ipoteză în care aceasta ar fi trebuit să admită cererea sa de anulare (parţială) a 
actului administrativ fiscal atacat, însă, deşi a admis că termenul de prescripţie s-a împlinit, face 
referire la art. 134 alin. 2 din OG nr.92/2003, neaplicabil în speţă, deoarece cererea recurentului viza 
constatarea nulităţii actului administrativ fiscal. 

În ceea ce priveşte prevederile  art.134 din OG nr.92/2003, în referire la sumele achitate în 
contul creanţei fiscale, după împlinirea termenului de prescripţie, susţine recurentul că, acestea „nu 
au fost achitate de recurent de buna voie”, aspect invocat expres în fata instanţei fond, ci pentru că 
decizia de impunere este titlu executoriu de la data comunicării, plata fiind efectuată, cu „bună 
credinţa” şi cu scopul de a evita executarea silită, fiind de notorietate modalitatea în care acţionează 
organele fiscale în recuperarea debitelor şi pentru a evita acumularea de noi penalităţi. 

Aşa fiind, apreciază recurentul că „culpa” aparţine organului fiscal care trebuia să constate 
împlinirea termenului de prescripţie şi să dispună încetarea măsurilor conform art. 134 alin.1, 
intimata netrebuind să emită actul administrativ fiscal (decizia de impunere), întrucât creanţa fiscala 
nu mai exista la data emiterii actului. 

„Greşit instanţa de fond a apreciat că deciziile au fost comunicate în mod corect ”, atât 
timp cât autoritatea nu a efectuat un minim de diligenţă în ceea ce priveşte comunicarea la 
domiciliul contestatorului, deşi aceasta era obligatorie şi în anul 2010, potrivit prevederilor art. 95 
Cod de procedura civilă, citarea prin publicitate fiind aplicabilă numai dacă domiciliul nu poate fi 
identificat, aspect considerat nelegal în jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti şi cea a Curţii 
Constituţionale (Decizia nr. 977/2010 a ÎCCJ şi Deciziile CCR nr. 667/2009, nr. 891/2010 şi 
536/2011 referitoare la folosirea abuzivă a comunicării prin publicitate). 

Ori, în procesul verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate se 
menţionează că „întrucât actele administrative nu au putut fi comunicate prin una dintre 
modalităţile de comunicare prevăzută de art. 44 alin.2 lit. a, b, c, din OG nr.92/2003", rezultând 
însă, din cuprinsul documentaţiei că, intimata nu a efectuat nici un demers pentru a asigura 
comunicarea efectivă a deciziilor de impunere, au fost încălcate dispoziţiile legale. 

Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor  formulate şi a 
probatoriului administrat, conform  art.1169 Cod Civil, văzând şi dispoziţiile art. 312 pct.3 
Cod pr. Civ., Curtea apreciază în sensul respingerii recursului  ca nefondat, pentru următoarele 
considerente în esenţă: 
 Instanţa a fost investită la data de 14.02.2013, de contestatorul [...] în contradictoriu cu 
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CONSTANŢA, cu soluţionarea cauzei având ca obiect:  

-    anularea Deciziei nr. 10842/19.11.2012 emisă de  intimată; 
- anularea Deciziilor de impunere nr.8573.1/17.10.2012, respectiv 

nr.8573.3/17.10.2012 emise de pârâtă, cu  consecinţa  
- exonerării de obligaţia de plată, în principal, ca fiind prescrisă, în  subsidiar, ca fiind  

nedatorată; 
- cu cheltuieli de judecată, cu motivaţia sus expusă. 
Prin Sentinţa civilă nr. 3633/28.08.2013, Tribunalul Constanţa respinge contestaţia, ca 

nefondată, cu motivaţia sus relevată, acestea fiind condiţiile în care recurentul a dedus judecăţii 
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prezentul recurs, astfel că, reluând asupra motivelor de recurs, în referire la situaţia de fapt şi de 
drept rezultată din speţă, Curtea reţine: 

Intimata pârâtă a emis în sarcina contestatorului deciziile de impunere nr. 8573.1 din 
17.10.2012 şi nr. 8573.3 din 17.10.2012, în temeiul art. 257 şi următoarele din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, reţinând obligaţia de plată a contestatorului pentru suma de 
616 lei, aferentă intervalului 2005-2007, pentru veniturile obţinute din activităţi independente, 
respectiv accesorii aferente debitului, în cuantum de 1.526 lei. 

Totodată, reţine Curtea că obligaţia de plată a debitului şi a accesoriilor stabilite prin actele 
administrativ fiscale a fost în totalitate îndeplinită de contestator la data de 19.10.2010, astfel cum 
rezultă din chitanţele ataşate la dosarul de fond, în condiţiile în care, la data de 12.11.2012, 
împotriva acestor acte administrativ fiscale, acesta a înţeles a promova contestaţie în temeiul art.205 
şi următoarele din O.G. nr.92/2003, soluţionată în sensul respingerii, aşa după cum rezultă din 
adresa nr.10842/19.11.2012, emisă de intimată. 

În referire la motivele de recurs privind: 
- „Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină, cuprinzând însă motive 

contradictorii şi străine de natura pricinii”,  
- „Instanţa de fond a interpretat greşit probatoriul administrat, hotărârea fiind lipsită de 

temei legal, dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii” 
- „Instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a legii, 

apreciază Curtea că acestea sunt nefondate, urmând a fi respinse, deoarece nu se poate reţine că 
„motivarea este artificială şi incompletă”, pentru că au fost respectate dispoziţiile art.261 Cod 
pr.civilă, fiind indicate motivele de fapt şi de drept ce au format convingerea instanţei, precum 
şi cele pentru care au fost înlăturate susţinerile contestatorului. 
 Astfel, argumentaţia instanţei cuprinde temeiurile de drept avute în vedere pentru a putea 
aprecia că actele administrativ fiscale contestate conţin elementele stabilite de lege, fapt ce 
urmează a fi reţinut şi de către Curte, odată ce au fost respectate dispoziţiile art.43 alin.2 din O.G. 
nr.92/2003, în sensul că: 

- a fost indicată denumirea organului fiscal emitent (art.43 alin.2 lit.a); 
- a fost indicată data emiterii şi data la care îşi produce efectele (art.43 alin.2 lit.b); 
- au fost indicate datele de identificare a contribuabilului (art.43 alin.2 lit.c); 
- a fost indicat obiectul actului administrativ fiscal (art.43 alin.2 lit.d); 
- au fost indicate motivele de fapt (art.43 alin.2 lit.e); 
- au fost indicate temeiurile de drept (art.43 alin.2 lit.f); 
- au fost indicate numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal 

(art.43 alin.2 lit.g); 
- cuprind ştampila organului fiscal emitent (art.43 alin.2 lit.h); 
- cuprind posibilitatea de a fi contestate, termenul de depunere a contestaţie şi organul 

fiscal la care se depune contestaţia (art.43 alin.2 lit.i); 
- au fost indicate menţiuni privind audierea contribuabilului (art.43 alin.2 lit.j); 
În aceste condiţii, reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a apreciat că 

„criticile privind nemotivarea actelor administrativ fiscal şi individualizarea obligaţiei de plată, 
apar neîntemeiate'', concluzia desprinzându-se din însuşi modul de întocmire a actelor administrativ 
fiscale atacate. 
 În speţă, reţine Curtea că instanţa de fond a făcut o corectă apreciere/interpretare a 
probatoriului administrat, aplicând în mod corect dispoziţiile legale specifice, atât timp cât: 

Art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prevede că: 
„Alin.1 - Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru 

asigurările de sănătate, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 213 alin. 1. 
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    Alin.2 - Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 
6,5%, care se aplică asupra: 

a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri realizate din 
desfăşurarea unei activităţi dependente; 
     b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente 
care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează 
contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe 
ţară, lunar; 
     c) veniturilor din agricultură supuse impozitului pe venit şi veniturilor din silvicultură, 
pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. b); 
     d) indemnizaţiilor de şomaj; 
    e) *** Abrogată 
    f) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, 
veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de 
asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează 
venituri de natura celor prevăzute la lit. a – lit.d, alin. 21 şi alin.22 şi art. 213 alin. 2 lit. h, dar nu 
mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar. 
     Alin.21 -  *** Abrogat 

Alin.22 - Persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei datorează contribuţia 
lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
   Alin.3 - În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri de natura celor 
prevăzute la alin. 2 lit. a – lit.d, alin. 21 şi alin.22 şi la art. 213 alin. 2 lit. h, contribuţia se 
calculează asupra tuturor acestor venituri. 
    Alin.4 - În cazul persoanelor care realizează venituri de natura celor prevăzute la alin. 2 lit. 
c sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi care nu fac parte din familiile beneficiare de 
ajutor social, contribuţia lunară de 6,5% datorată se calculează asupra sumei reprezentând o 
treime din salariul de bază minim brut pe ţară. 
    Alin.5 - Contribuţiile prevăzute la alin. 2 şi alin.4 se plătesc după cum urmează: 

 a) lunar, pentru cele prevăzute la alin. 2 lit. a  şi lit.d; 
      b) trimestrial, pentru cele prevăzute la alin. 2 lit. b şi la alin. 4; 

 c) anual, pentru cele prevăzute la alin. 2 lit. c şi f. 
Alin.6 - Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra sumelor 

acordate în momentul disponibilizării, venitului lunar de completare sau plăţilor compensatorii, 
potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii, precum şi asupra indemnizaţiilor 
reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare. 

Alin.7 - Obligaţia virării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate revine persoanei 
juridice sau fizice care plăteşte asiguraţilor veniturile prevăzute la alin. 2 lit. a, lit.d şi lit.e, 
respectiv asiguraţilor pentru veniturile prevăzute la alin. 2 lit. b, lit.c şi lit.f. 

Alin.8 - Termenul de prescripţie a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se 
stabileşte în acelaşi mod cu cel prevăzut pentru obligaţiile fiscale”. 

În contextul dat, urmare dispoziţiei legale sus citate, reţine Curtea că, în mod legal şi 
temeinic, instanţa de fond a apreciat că, potrivit art.257 alin.1 din Legea nr.95/2006 „Persoana 
asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate”, că, 
potrivit art.257 alin.2 din lege „Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma 
unei cote de 6,5%”, că, potrivit art.257 alin.2 lit.b din aceeaşi lege, contribuţia se aplică pentru 
„veniturile impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente”, recurentul 
intrând în această categorie, precum şi că aceasta este datorată de „Persoanele cu venituri din pensii 
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care depăşesc 740 lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate 
calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare”, 
conform art.257 alin.22 din lege, în condiţiile în care, potrivit art.257 alin.8 din aceeaşi lege 
„Termenul de prescripţie a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se stabileşte în 
acelaşi mod cu cel prevăzut pentru obligaţiile fiscale”. 

Că aprecierea instanţei de fond este legală şi temeinică, reţine Curtea a rezulta şi din 
împrejurarea că ea are la bază declaraţiile depuse de contestator şi care au constituit baza de 
impunere, ce a luat naştere din anul 2005, respectiv 2006 şi pentru care, termenul de 
prescripţie, a început să curgă de la 1 ianuarie a anului 2006, respectiv 1 ianuarie a anului 2007, 
împlinindu-se la 1 ianuarie 2011, respectiv 1 ianuarie 2012, aceasta în condiţiile în care obligaţia de 
plată a debitului şi accesoriilor stabilite prin actele administrativ fiscale contestate a fost în 
totalitate îndeplinită la data de 19.10.2010. 

Cu alte cuvinte, reţine Curtea că toate susţinerile recurentului referitoare la modalitatea de 
rezolvare a excepţiei prescripţiei dreptului de a stabili obligaţiile fiscale sunt nefondate, atât 
timp cât, potrivit art.91 alin.1 din O.G. nr.92/2003 „Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii 
fiscale se prescrie în termen de5 ani cu excepţia cazului în care legea ar dispune astfel”, iar potrivit 
alin.2 al aceluiaşi text de lege „termenul de prescripţie a dreptului de prescripţie prevăzut la alin.1 
începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală 
potrivit art. 23, dacă legea nu dispune astfel”. 

În aceste condiţii, odată ce obligaţia de plată pentru intervalul 2005-2006 a fost 
îndeplinită benevol, chiar şi cu „bună credinţă”, aşa după cum susţine recurentul, şi chiar dacă se 
apreciază că termenul de prescripţie stabilit de dispoziţiile art.91 din O.G. nr.92/2003 a fost 
împlinit, soluţia pronunţată de instanţa de fond este legală şi temeinică pentru că legiuitorul a 
stipulat în conţinutul art.134 alin.2 din O.G. nr.92/2003 intitulat „efecte ale împlinirii termenului 
de prescripţie”, faptul că „sumele achitate de debitor în contul unor creanţe fiscale, după 
împlinirea termenului de prescripţie, nu se restituie”. 

Susmenţionata reţinere a Curţii derivă din împrejurarea că, numai pe baza acestor premise, se 
poate trage concluzia că, prescripţia nu stinge creanţa fiscală, ci numai dreptul de a cere 
executarea silită, drept subiectiv procesual, iar nu şi dreptul subiectiv material cu obligaţia fiscală 
corelativă. 

Nici susţinerile referitoare la „nelegalitatea comunicării actelor fiscale contestate”, nu 
pot fi primite de Curte, atât timp cât, conform probatoriului administrat în cauză în considerarea 
dispoziţiilor art.1169 Cod civil, se face dovada că, în speţă, au fost respectate dispoziţiile art.44 
alin.3 din O.G. nr.92/2003, potrivit cărora „Comunicarea prin publicitate se face prin afişare, 
concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a ANAF, a unui anunţ în 
care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul 
actelor administrative emise de organele fiscale prevăzute la art.35, afişarea se face concomitent, la 
sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective. În 
lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a Consiliului Judeţean. În 
toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data 
afişării anunţului”. 

Astfel, la dosarul cauzei, au fost depuse înscrisuri reprezentând anunţuri colective datate 
19.11.2010, emise de intimată, care atestă comunicarea prin publicitate a deciziilor de imputare în 
sarcina contestatorului, pe de o parte, iar pe de altă parte, reţine Curtea că acestea au avut ca efect 
întreruperea termenului de prescripţie în stabilirea obligaţiilor fiscale potrivit art.92 din O.G. 
nr.92/2003. 

În ceea ce priveşte obligaţia de plată stabilită pentru anul 2007, în sarcina 
contestatorului, reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond, a apreciat că, deşi se 
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poate discuta caracterul nedatorat al acesteia, nu au fost formulate critici referitoare la acest aspect 
şi, mai mult, această obligaţie a fost îndeplinită în mod voluntar în condiţiile anterior menţionate. 

Totodată, reţine Curtea că susţinerile recurentului sunt nefondate şi din perspectiva 
faptului că, potrivit art.208 din Legea nr.95/2006, 

„Alin.1 - Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a 
ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi. 
    Alin.2 - Obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt: 
     a) protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident; 
     b) asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în 
condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
     Alin.3 - Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem 
unitar, iar obiectivele menţionate la alin. 2 se realizează pe baza următoarelor principii: 
    a) alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări; 
    b) solidaritate şi subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor; 
     c) alegerea liberă de către asiguraţi a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi 
de dispozitive medicale, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru; 
   d) descentralizarea şi autonomia în conducere şi administrare; 
   e) participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru 
formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 
     f) participarea persoanelor asigurate, a statului şi a angajatorilor la managementul 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 
     g) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, 
oricărui asigurat; 
     h) transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate; 
     i) libera concurenţă între furnizorii care încheie contracte cu casele de asigurări de 
sănătate. 
   Alin.4 - Pot funcţiona şi alte forme de asigurare a sănătăţii în diferite situaţii speciale. 
Aceste asigurări nu sunt obligatorii şi pot fi oferite voluntar de organismele de asigurare autorizate 
conform legii. 
    Alin.5 - Asigurarea voluntară complementară sau suplimentară de sănătate poate acoperi 
riscurile individuale în situaţii speciale şi/sau pe lângă serviciile acoperite de asigurările sociale de 
sănătate. 
     Alin.6 - Asigurarea voluntară de sănătate nu exclude obligaţia de a plăti contribuţia 
pentru asigurarea socială de sănătate. 
    Alin.7- Ministerul Sănătăţii, ca autoritate naţională în domeniul sănătăţii, exercită controlul 
asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate, din punctul de vedere al aplicării politicilor şi 
programelor în domeniul sanitar aprobate de Guvernul României, şi realizează coordonarea 
funcţionării eficiente a sistemului de asigurări sociale de sănătate organizat prin Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate”. 
 Că legiuitorul a avut în vedere obligativitatea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate pentru formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, este de 
necontestat, faţă de conţinutul textului de lege citat, cu atât mai mult cu cât a stipulat expres că o 
eventuală asigurare voluntară de sănătate nu exclude obligaţia de a plăti contribuţia pentru 
asigurarea socială de sănătate. 
 Aceeaşi obligaţie de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reţine Curtea a 
rezulta şi din conţinutul art.215 din Legea nr.95/2006, ce prevede : 

„Alin.1 - Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine 
persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice 
asimilate angajatorului, precum şi persoanelor fizice, după caz. 
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Alin.2 - Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum şi persoanele 
asimilate angajatorilor sunt obligate să depună declaraţia privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la 
termenele prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Alin.3 - Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, venituri din 
agricultură şi silvicultură, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende şi dobânzi, din 
drepturi de proprietate intelectuală sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt 
obligate să depună la casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare 
declaraţii privind obligaţiile faţă de fond”. 

Prin urmare, reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic, a apreciat instanţa de fond că, chiar 
dacă nu se încheie contract de asigurare, o persoană obligată să se asigure în temeiul Legii 
nr.95/2006, păstrează obligaţia de a se asigura şi de a achita contribuţia legală şi cum 
recurentul reclamant a realizat venituri impozabile din activităţi independente, conform 
prevederilor art.41 Cod fiscal, stabilirea în sarcina sa a obligaţiei plăţii contribuţiei de sănătate 
pentru intervalul menţionat apare ca fiind legală şi temeinică, cu atât mai mult cu cât activitatea 
desfăşurată de acesta nu se circumscrie cazurilor exceptate de la plata contribuţiilor la bugetul de 
asigurări de sănătate, prevăzute de art.213 alin.1 din Legea nr.95/2006. 

În acelaşi sens, în referire la calculul accesoriilor şi data de la care acestea sunt datorate, 
reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a apreciat asupra aplicabilităţii în speţă, a 
dispoziţiilor art.119 cu referire la art.120 Cod pr.fiscală, atât timp cât ele prevăd expres că 
„pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează 
după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii 
sumei datorate inclusiv.” 

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 respinge recursul ca 
nefondat, sub toate aspectele. 
 

62. Anulare acte administrative contestate. Acţiune de audit desfăşurată de Curtea de 
Conturi la nivelul Consiliului judeţean. 
 

HG nr. 44/2004 
Legea nr.350/2005 

Art.54 alin.6 din Legea nr. 273/2006 
 

Finanţările constatate cu prilejul controlului ce au fost acordate fără ca între beneficiari şi 
autoritatea finanţatoare să existe un contract, au determinat ca aceste cheltuieli să se aprecieze a fi 
efectuate, fără angajamente legale, deoarece nu s-au respectat prevederile art.54 alin.6 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, denumit „execuţie bugetară”, potrivit cărora: ”Efectuarea 
plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, întocmite în 
conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost angajate, lichidate şi ordonanţate”. 

Cu privire la aprecierea că, potrivit legii, „hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Constanţa nu 
sunt supuse controlului Curţii de Conturi”, reţine Curtea că o astfel de susţinere nu poate fi primită atât timp 
cât, potrivit pct.259 lit.e4 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice Curţii de 
Conturi, aceasta urmăreşte verificarea cu privire la „angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi cu 
destinaţia stabilită”, aspect ce trebuie a fi coroborat cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr.350/2005, deoarece 
în conţinutul art.81 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, legiuitorul a stipulat: 
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Pe parcursul desfăşurării acţiunii de audit financiar, deşi au fost solicitate clarificări, răspunsuri şi 
documente privind sumele acordate cu titlu de finanţări nerambursabile, chiar dacă recurenţii reclamanţi au 
susţinut că au fost operate la transferuri, apoi la cheltuieli, aspect ce contrazice descrierea faptelor 
prezentate de auditorii public externi, persoanele responsabile nu au probat contrariul astfel că, în mod legal 
şi temeinic, ele au fost reţinute în Procesul – verbal de constatare nr.12355/2011 ca abateri generale de 
natură financiar contabilă, dar şi ca abateri care nu respectă dispoziţiile legii finanţelor publice locale, 
precum şi prevederile din actele normative speciale, aceasta cu atât mai mult cu cât situaţiile financiare nu 
prezintă clar şi fidel situaţia patrimoniului şi performanţa financiară a unităţii. 

 
Decizia civilă nr. 2098/CA/19.12.2013 

                               Dosar nr. 1288/36/2011* 
 

Prin acţiunea adresată Curţii de Apel Constanţa şi înregistrată sub nr. 1288/36/17.11.2011, 
reclamanţii PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA şi CONSILIUL 
JUDEŢEAN CONSTANŢA, în contradictoriu cu pârâtele CURTEA DE CONTURI a ROMÂNIEI 
şi CAMERA DE CONTURI a JUDEŢULUI CONSTANŢA, au formulat contestaţie împotriva 
Încheierii nr. VI/378/16.10.2011 emisă de CURTEA DE CONTURI a ROMÂNIEI prin care a fost 
respinsă contestaţia acestora împotriva Deciziei nr.38/22.07.2011 emisă de CAMERA DE 
CONTURI CONSTANŢA privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în procesul-
verbal de constatare nr.123/29.06.2011 şi raportul de audit nr.12355/29.06.2011, solicitând ca prin 
hotărâre judecătorească să se dispună anularea actelor administrative contestate, apreciate ca fiind 
nelegale si netemeinice. 

Motivând acţiunea, reclamanţii învederează în esenţă că, la nivelul CONSILIULUI 
JUDEŢEAN CONSTANTA a fost efectuat un control de către reprezentaţii CAMEREI DE 
CONTURI CONSTANŢA, un audit financiar al conturilor de execuţie bugetara pentru anul 2010, 
aspectele constatate fiind cuprinse în procesul verbal întocmit şi în baza căruia a fost emisă Decizia 
nr.38/22.07.2011, act administrativ împotriva căruia a fost formulată contestaţie. 

S-a arătat că împotriva Deciziei nr. 38/22.07.2011 reclamanţii au formulat contestaţie 
administrativă în procedura prevăzută de art.92 – art.105 din Hotărârea nr.1/2009, respinsă prin 
Încheierea nr. VI/378/16.10.2011. 

Referitor la punctul 1.1. cu privire la modul de elaborare, aprobare şi modificare a 
bugetului CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA, au arătat că evaluarea masei impozabile 
s-a făcut potrivit prevederilor legale în vigoare, respectiv, respectarea prevederilor HG nr. 44/2004 
de aprobare a Normelor Metodologice a Codului Fiscal, respectându-se astfel dispoziţiile art. 228 
din HG nr. 44/2004 şi s-au avut în vedere, înainte de aprobarea bugetului judeţean toate actele 
normative prin care sunt instituite taxe şi impozite locale, pe o perioada de 5 ani anteriori anului 
fiscal curent, însă, auditorii publici reţin abaterea doar cu titlu general, fără arătarea elementelor 
concrete de care se face vinovat CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA. 

Totodată reclamanţii au mai arătat că, veniturile nu au fost supradimensionate artificial, 
evaluarea s-a făcut potrivit prevederilor legale în vigoare, iar diferenţele apărute între prognoză şi 
realizat se datorează, exclusiv, situaţiei economice de criză de la nivel naţional si internaţional. 

Referitor la punctul 1.2. cu privire la rectificarea prevederilor bugetare anuale, 
reclamanţii au arătat că, nu există abatere, întrucât CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA a 
rectificat bugetul judeţean pană la data de 31 decembrie 2010, toate sumele plătite au fost angajate, 
ordonanţate, lichidate şi plătite conform angajamentelor legale, toate cheltuielile, virările şi 
veniturile fiind regularizate pana la sfârşitul anului 2010, iar pentru plăţile efectuate în cadrul 
acţiunilor "pepiniere" trebuia a fi avut în vedere exerciţiul final anual al bugetului judeţean pe anul 
2010 şi nu fazele intermediare ale acestuia. 

Au mai arătat de asemenea că, nu se poate efectua rectificare bugetara ori de câte ori apare o 
nevoie obiectivă şi în privinţa cărora există angajamente legale, angajamentele legale existând în 
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cauza prin încheierea contractelor iar ca fază intermediară s-au folosit instrumentele financiar-
contabile ale transferurilor, ulterior, prin rectificări bugetare legale, capitolele bugetare fiind închise 
potrivit angajamentelor legale asumate de CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA, eficienţa 
utilizării lor neputând fi apreciată de auditorii publici, întrucât reprezintă o chestiune de oportunitate 
a cheltuirii banilor publici.  

Referitor la punctul I.3 privind modul de inventariere al patrimoniului au arătat că,  nu 
pot fi inventariate investiţiile în curs de execuţie întrucât, potrivit Legii nr. 50/1991 şi Legii nr. 
10/1995, o construcţie devine bun în momentul semnării procesului verbal de recepţie finala, 
investiţiile sunt evidenţiate în contabilitate la plăţi şi, in orice moment, se cunoaşte valoarea 
acestora, iar lucrările realizate nu reprezintă prin natura lor bunuri în sens juridic, din punct de 
vedere contabil fiind sume de investiţii evidenţiate in contabilitate. 

Au mai precizat reclamanţii că, inventarierea investiţiilor a fost făcută, conform prevederilor 
OMFP nr.2861/2009 punctul 1 alin.2, prin balanţa de verificare, document din care rezultă situaţia 
reală a tuturor elementelor, iar în ceea ce priveşte creanţele şi obligaţiile instituţiei, acestea au fost 
inventariate în balanţa de verificare, chiar auditorii reţinând că, aceste sume sunt înscrise în contul 
4731.09 "Decontări in curs de clarificare". 

Referitor la punctul 1.4 privind plăţile acţiunilor cu caracter de finanţări 
nerambursabile pentru acţiuni de interes general şi înregistrarea acestora în contabilitate, au 
arătat reclamanţii că, Legea nr. 350/02.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată şi completată, 
reglementează acordarea finanţărilor nerambursabile în baza unui contract de finanţare 
nerambursabilă încheiat în temeiul legii. 

S-a mai susţinut de către reclamanţi că, atât derularea procedurii de evaluare, cât şi 
încheierea şi îndeplinirea contractului de atribuire a finanţării nerambursabile sunt supuse 
prevederilor OUG nr. 60/2001, aprobată cu modificări de Legea nr. 212/2002, apreciind reclamanţii 
că, O.U.G. nr. 60/2001 modificată şi completată de Legea nr. 212/2002 a fost abrogată expres prin 
art. 305 din OUG nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificată 
şi completată, astfel, Legea nr. 350/2005 nu mai poate fi avută în vedere la atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă, întrucât normele legale cuprinse în aceasta au căzut în desuetudine 
raportat la cadrul legislativ actual în materia achiziţiilor publice. 

Referitor la punctul 1.5. privind veniturile şi cheltuielile realizate în afara bugetului 
local au arătat, în ceea ce priveşte modul de organizare a evidenţei contractelor de colaborare 
privind încasarea taxei speciale de utilizare a drumurilor judeţene că, întocmirea unei evidenţe 
analitice pe fiecare colaborator înseamnă creşterea volumului de muncă atât la nivelul 
CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA cât şi la nivelul colaboratorilor, însă există o evidenta 
stricta a acestora atât din perspectiva furnizării de autorizaţii de circulaţie cât şi din perspectiva 
virării sumelor încasate. 

Totodată, cu privire la  înregistrarea în contabilitate a furnizorilor de prestări servicii de 
întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene a arătat că, eroarea reţinută de auditori reprezintă o 
invenţie a acestora, în orice moment situaţiile de plata sunt cunoscute şi sunt reale, data primirii 
facturii apare în registrul general al consiliului judeţean, iar acestea au fost contabilizate, în note şi 
balanţa de verificare, facturile fiind înregistrate în contabilitate la data plaţii cu valoarea plătită din 
buget, iar pentru diferenţă s-a plătit din taxa de utilizare a drumurilor judeţene potrivit HCJC nr. 
2008, în final, factura fiind înregistrata în totalitate în evidenţa financiar-contabila a C.J., fiind în 
ordine cronologica.   

Referitor la punctul I.6 privind sistemul de control şi audit intern au arătat că, 
dispoziţiile legale nu reglementează  noţiunile de: monitorizare şi îndrumare metodologica, care sunt 
standardele naţionale şi internaţionale, ce trebuie planificate şi care sunt sistemele de referinţă, ce 
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proceduri interne se pot dezvolta şi pe baza căror criterii concrete, ce trebuie să facă comisia de 
implementare a controlului şi cum arata un program de dezvoltare a sistemului de control 
managerial. 

În referire la punctul  I.7 privind respectarea   principiilor  economicităţii, eficienţei şi 
eficacităţii au arătat că, în primul rând, auditorii publici nu au competenţa să emită concluzii privind 
respectarea acestor principii, iar în exemplul reţinut trebuie să se aştepte finalizarea contractului 
pentru a se putea verifica îndeplinirea obligaţiilor.  

Referitor la punctul II.2 s-a arătat că, toate plăţile au fost efectuate legal şi privesc 
convocarea CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANTA, anunţuri de licitaţii, concursuri, anunţuri 
de mediu şi comunicate de presă. 

 Cu privire la reîncadrarea în anul 2010 a personalului Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, pct II. 3, au arătat că acordarea acestor drepturi s-a făcut în 
temeiul unei hotărâri judecătoreşti, respectiv Sentinţa civilă nr.1040/08.11.2007, iar nerespectarea 
unei hotărâri judecătoreşti reprezintă infracţiune. 

Prin întâmpinare pârâtele  au înţeles a invoca excepţia lipsei competenţei materiale în 
soluţionarea cauzei, a Curţii de Apel Constanţa în raport cu dispoziţiile art.10 din Legea nr.554/2004 
cu referire la art.1 alin.4 din Legea nr.94 din 1992 şi cu aplicarea art.3 pct.1 Cod pr.civilă, iar pe 
fondul cauzei s-a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, susţinându-se în esenţă că, organele de 
control au respectat dispoziţiile legale în vigoare la momentul încheierii actelor administrative 
contestate. 

Prin Sentinţa civilă nr. 433/CA/12.12.2011, Curtea de Apel Constanţa admite excepţia 
necompetenţei materiale a instanţei în soluţionarea cauzei, dispunând declinarea competenţa de 
soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, 
reţinând în esenţă că, sunt aplicabile dispoziţiile cuprinse în art.10 din Legea nr.554/2004 cu referire 
la art.1 alin.4 din Legea nr.94 din 1992 şi cu aplicarea art.3 pct.1 Cod pr.civilă. 

Primind cauza spre competentă soluţionare, Tribunalul Constanţa – Secţia Contencios 
Administrativ şi Fiscal a procedat la înregistrarea acesteia sub nr. 1288/36/2011 la data de 
31.01.2012, iar după examinarea probatoriului administrat în cauză a pronunţat Sentinţa civilă nr. 
1483 din 14.03.2013, prin care, respinge ca nefondată acţiunea, reţinând în esenţă, următoarele: 

În urma examinării abaterilor de la legalitate şi regularitate, astfel cum au fost surprinse prin 
procesul-verbal de constatare înregistrat sub nr. 12355 din 29.06.2011, dresat în urma acţiunii de 
audit financiar pentru anul 2010 la Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Constanţa, a fost 
emisă Decizia nr.38/22.07.2011, contestată în procedura administrativă, cu consecinţa respingerii 
contestaţiei prin Încheierea nr. 378/27.10.2011 a CURŢII DE CONTURI a ROMÂNIEI - CAMERA 
DE CONTURI a JUDEŢULUI CONSTANŢA, soluţia dată de pârâtă determinând declanşarea 
conflictului judiciar. 

Apreciază instanţa de fond că, potrivit dispoziţiilor art.1 alin.1, art.8 alin.1 raportat la 
prevederile art.2 alin.1 lit.a 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, condiţia vătămării unui drept ori 
interes recunoscut de lege fiind 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. 

În acest context, reţine instanţa de fond că, din verificarea modului de elaborare a bugetului 
local pe anul 2010, s-a constatat că, înainte de elaborarea acestuia nu s-a efectuat o inventariere a 
masei impozabile, aşa cum prevede HG nr. 44/2004 de aprobare a Normelor Metodologice de 
aplicare a Codului Fiscal. 
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Astfel, potrivit HG nr. 44/2004 partea 2881 norme metodologice: „Inventarierea materiei 
impozabile se realizează, în mod obligatoriu, înaintea elaborării proiectelor bugetelor locale, în 

scopul fundamentării părţii de venituri a acestora, fapt pentru care autorităţile administraţiei 

publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, au în vedere următoarele: 
a)identificarea actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv a 

hotărârilor consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor 
judeţene, după caz, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale, pe o perioadă de 5 ani 
anteriori anului fiscal curent; 

b)identificarea actelor normative în temeiul cărora s-au acordat, pe o perioadă de 5 ani 
anteriori anului fiscal curent ori se pot acorda facilităţi fiscale; 

c)planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale, 
nomenclatura stradală sau orice alte documente asemănătoare, precum şi evidenţele specifice 
cadastrului imobiliar-edilitar, acolo unde acestea sunt realizate, care stau la baza fundamentării 
proiectelor de hotărâri privind delimitarea zonelor în cadrul fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale; 

d)întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol care constituie sursă de date privind 
contribuabilii şi totodată obiectele acestora impozabile sau taxabile, după caz, din unitatea 
administrativ-teritorială respectivă; 

e)verificarea, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, a gradului de realizare 
a lucrărilor, în scopul identificării datei de la care clădirile sunt supuse impozitării; 

f)analiza menţinerii stării de insolvabilitate a contribuabililor înregistraţi în evidenţa 
separată şi, pe cale de consecinţă, identificarea sumelor din evidenţa separată, ce pot fi colectate în 
anul de referinţă; 

g)întocmirea: 1.matricolei pentru evidenţa centralizată a impozitului pe clădiri, a 
impozitului pe teren şi a taxei asupra mijloacelor de transport în cazul persoanelor fizice, model 
stabilit potrivit pct. 256; 2.matricolei pentru evidenţa centralizată a impozitului pe clădiri, a 
impozitului pe teren, a taxei pe teren şi a taxei asupra mijloacelor de transport în cazul persoanelor 
juridice, stabilită potrivit pct. 256; 

h)întocmirea şi ţinerea la zi a registrului de rol nominal unic, model stabilit potrivit pct. 
256; 

i)orice alte documente necuprinse la lit. a)-h), în care sunt consemnate elemente specifice 
materiei impozabile” şi, având în vedere dispoziţiile legale enunţate, s-a reţinut de instanţa de fond 
că, reclamantul era obligat să inventarieze masa impozabilă anterior elaborării bugetului, susţinerile 
acestuia fiind apreciate ca neîntemeiate, reclamantul neputând justifica modul în care a calculat 
valorile impozabile. 

Referitor la măsura dispusă la punctul 1.2 din Decizia nr.38/22.07.2011 cu privire la 
rectificarea prevederilor bugetare anuale, instanţa de fond reţine că, potrivit art.14 alin.4 din Legea 
nr.273/2006 „Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită 

dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare”, în 
acest sens, susţinerile reclamantului, în sensul că, toate cheltuielile, virările şi veniturile au fost 
regularizate până la sfârşitul anului 2010, neputând fi exoneratoare, deoarece acesta avea obligaţia 
ca, din momentul începerii investiţiilor să aibă deschis credit bugetar şi nu să regularizeze până la 
sfârşitul anului.   

Cu privire la măsura dispusă la punctul 1.3 din Decizia nr.38/22.07.2011 referitor la 

modul de inventariere a patrimoniului, reţine instanţa de fond că, reclamantul avea obligaţia 

inventarierii fizice, în teren a investiţiilor în curs, pentru a se determina stadiul de realizare efectiv 
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(cantitativ si valoric, în raport cu cel scriptic), inventarierii creanţelor şi obligaţiilor prin punctaje 

reciproce scrise cu debitorii şi creditorii entităţii, şi prin transmiterea către aceştia în vederea 
confirmării a unor extrase de cont, soluţionării în termenul cel mai scurt a sumelor înregistrate în 

conturi de operaţii în curs de clarificare, semnării listelor de inventariere, potrivit prevederilor 

legale, faţă de dispoziţiile OMFP nr. 2861/2009, care dispun în art. 2 pct. 1 „Inventarierea are ca 

scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, 

aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care 

trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru respectivul 

exerciţiu financiar”. 

În referire la măsura dispusă la punctul 1.4 din Decizia nr.38 din 22.07.2011 cu privire 

la acordarea finanţărilor nerambursabile, a reţinut instanţa de fond că, nu au fost respectate 

dispoziţiile Legii nr. 350/2005, în atribuirea finanţărilor, nefiind prezentate la control documente din 

care să rezulte că, au fost parcurse etapele prevăzute de lege, respectiv, publicarea programului 

anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, publicarea anunţului de participare, înscrierea 

candidaţilor, transmiterea documentaţiei, prezentarea propunerilor de proiecte, verificarea 

eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară, 

evaluarea propunerilor de proiecte, comunicarea rezultatelor şi publicarea anunţului de atribuire a 

contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă şi nici  nu au fost prezentate contracte de 

finanţare nerambursabilă aşa cum se prevede la art. 13 din Legea 350/2005. 
În referire la măsura dispusă la punctul 1.5 cu privire la veniturile şi cheltuielile realizate 

în afara bugetului local, a reţinut instanţa de fond că, reclamantul nu a organizat evidenţa analitică a 
acestora, deşi avea obligaţia potrivit art. 6 din Legea nr. 82/1991 „orice operaţiune economico-
financiara efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza 
înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ”, iar potrivit art. 
16 din aceeaşi lege „Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe si obligaţii se tine 
pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică”. 

 A mai reţinut instanţa de fond, referitor la măsura dispusă la punctul 1.6 din Decizia 
nr.38/22.07.2011 cu privire la sistemul de control şi audit intern că, potrivit art. 2 şi art. 3 din 
O.M.F.P. nr. 946/2005 „ Conducătorii entităţilor publice vor dispune - ţinând cont de 

particularităţile cadrului legal, organizaţional, de personal, de finanţare si de alte elemente 
specifice, precum şi de standardele prevăzute în anexă la prezentul ordin - masurile necesare pentru 
elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecărei organizaţii, inclusiv a 
procedurilor, formalizate pe activităţi. Obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum 
şi alte componente ale masurilor respective vor fi cuprinse în programe de dezvoltare a sistemelor 
de control managerial, elaborate la nivelul fiecărei entităţi publice. În programe vor fi cuprinse în 
mod distinct şi acţiunile de perfecţionare profesională, atât pentru persoanele cu funcţii de 
conducere, cât şi pentru cele de execuţie, prin cursuri organizate de Şcoala de Finanţe Publice şi 
Vama, Institutul National de Administraţie sau de alte organisme abilitate”, susţinerile 
reclamantului, în sensul că, un asemenea cod nu poate fi pus în aplicare şi că pentru controlul 
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activităţii manageriale în materie financiar contabilă se aplică Legea nr. 188/1999, Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi Codul fiscal,  nefiind întemeiate. 

Referitor la măsura dispusă la punctul 1.7 din Decizia nr.38/22.07.2011 cu privire la 
respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, s-a reţinut de instanţa de fond că, 
OMFP nr. 1792/2002 prevede că, „ înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare, respectiv 
înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială, ordonatorii de credite trebuie să se 
asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management 
financiar sănătos, în special ale economiei şi eficientei cheltuielilor”, astfel, reclamantul nu a 
respectat în totalitate principiile economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor 
publice. 

A mai reţinut instanţa de fond, cu privire la măsura dispusă la punctul II.1 din Decizia 
nr.38/22.07.2011, în referire la cheltuielile cu bunurile şi serviciile efectuate de la capitolul 
„Transporturi" că, potrivit prevederilor art.3 alin.3 şi alin.4 din Legea nr.213/1998, străzile sunt 
bunuri din domeniul public al comunelor, potrivit punctului III din anexa la acest act normativ, iar 
drumurile judeţene sunt bunurile din domeniul public al judeţului, potrivit punctului II din anexa 
acestui act normativ. 

Astfel, reţine de instanţa de fond că, având în vedere faptul că, cheltuielile bugetare de la 
capitolul "Transporturi" alineat "Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare" au 
destinaţie precisă şi limitată, respectiv drumuri judeţene - bunuri ce fac parte din domeniul public 
judeţean, cheltuiala efectuată pentru strada din comuna Cumpăna nu are bază legală, neputând fi 
angajată şi efectuată din bugetul judeţean. 

Referitor la măsura dispusă la punctul II.2 din Decizia nr.38/22.07.2011 cu privire la 
cheltuielile cu bunurile şi serviciile efectuate la capitolul „Autorităţi executive" aliniat „Reclamă şi 

publicitate" reţine instanţa de fond că, reclamantul nu a prezentat pentru această cheltuială un 
angajament legal în formă scrisă şi semnat de ordonatorul de credite (contract de achiziţie publică, 
comandă, etc. încheiate cu respectarea prevederilor legale în vigoare), act juridic, din care să rezulte 
o obligaţie pe seama fondurilor publice, şi, raportat la prevederile art.54 din Legea nr.273/2006 în 
referire la OMFP nr.1792/2002, a apreciat că, susţinerile reclamantului, în sensul că serviciile au 
fost în interesul publicului larg, nu pot fi reţinute. 

În ceea ce priveşte măsura dispusă la punctul II.3 din Decizia nr.38/22.07.2011 cu privire 
la reîncadrarea în anul 2010 a personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Constanta, reţine instanţa de fond că, prin Sentinţa civilă nr.1040/08.11.2007, de care se 
prevalează reclamantul, nu au fost acordate sporurile şi pentru viitor, astfel că, acordarea sporurilor 
în continuare, nu are suport legal. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanţii  PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA şi CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA, 
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art.304 
pct.7, pct.8 şi pct.9 Cod pr.civilă, cu următoarea motivaţie, în esenţă: 

„În mod greşit instanţa de fond a reţinut că reclamantul era obligat să inventarieze masa 
impozabilă anterior elaborării bugetului şi că reclamantul nu a putut justifica modul în care a 
calculat valorile impozabile” din următoarele considerente: 

În prealabil întocmirii proiectului de buget, compartimentele de specialitate au întocmit o 
inventariere a masei impozabile, prin stabilirea obiectului impozabil şi a bazei impozabile, activităţi 
care au stat la baza previziunilor din proiectul de buget, iar supraevaluarea reţinută de către auditorii 
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publici externi, despre care se reţine că rezultă din compararea prevederilor bugetare cu încasările 
realizate, „rezultând un grad de realizare de numai 23.26 %”, neexistând în fapt, astfel, diferenţa 
despre care fac vorbire auditorii, este o consecinţa a nerealizării previziunilor, însă nu din culpa 
unităţii administrativ teritoriale, ci a unor factori externi, obiectivi care nu pot fi guvernaţi de 
politica de administrare a unităţii. 

 „Greşit instanţa de fond a reţinut că, susţinerile reclamantului în sensul că toate 
cheltuielile, virările si veniturile au fost regularizate până la sfârşitul anului 2010, nu pot fi 
exoneratoare, acesta având obligaţia ca din momentul începerii investiţiilor sa aibă deschis credit 
bugetar şi nu să regularizeze până la sfârşitul anului”, întrucât, prevederile bugetare pentru 
investiţiile de această natură, erau sub limita plaţilor realizate, apreciind că, procedura aleasă a fost 
una în conformitate cu dispoziţiile legale în sensul dispoziţiilor art.14 alin.5 din Legea nr.273/2006, 
operându-se practic un transfer între cele doua capitole şi clasificaţii bugetare. 

„În referire la punctul I.3, în mod greşit instanţa de fond a reţinut că reclamantul avea 
obligaţia inventarierii fizice în teren a investiţiilor în curs, inventarierea creanţelor şi obligaţiilor 
prin punctaje reciproce scrise cu debitorii şi creditorii entităţii” din următoarele considerente: 

În ceea ce priveşte creanţele şi obligaţiile instituţiei, acestea au fost inventariate în balanţa de 
verificare, din acest document legal rezultând valoarea acestora, precum şi stadiul lor, astfel, arată 
recurenţii că, chiar auditorii reţin că, aceste sume sunt înscrise în contul 4731.09 "Decontări în curs 
de clarificare". 

Apreciază recurenţii că, nu există abatere de la legalitate în ceea ce priveşte inventarierea 
patrimoniului judeţului Constanţa.  

Mai arată că, listele de inventariere nu sunt semnate de un administrator/gestionar întrucât nu 
exista desemnată o asemenea persoana, iar potrivit legii administraţiei publice locale CONSILIUL 
JUDEŢEAN CONSTANTA este administratorul legal al patrimoniului judeţului Constanta. 

În opinia recurenţilor, instanţa de fond nu a analizat motivele de netemeinicie a susţinerilor 
auditorilor publici externi, ceea ce echivalează cu o nemotivare a hotărârii instanţei de fond din 
aceasta perspectivă. 

Referitor la punctul I.4 privind plăţile acţiunilor cu caracter de finanţări 
nerambursabile pentru acţiuni de interes general şi înregistrarea acestora în contabilitate. 

4.A.  „În mod greşit, referitor la acordarea finanţărilor nerambursabile, instanţa de fond a 
reţinut aspectele consemnate de către auditori, în sensul că, în atribuirea finanţărilor nu au fost 
prezentate la control documente din care să rezulte că, au fost parcurse etapele prevăzute de 
lege”, întrucât cheltuielile reţinute de către auditorii curţii sunt cheltuieli prevăzute în bugetele 
proprii ale CONSILIULUI JUDEŢEAN, fiind fonduri cu alocaţie specială către activităţile şi 
serviciile recreative şi sportive, ţinând seama de împrejurarea că, CONSILIUL JUDEŢEAN 
CONSTANŢA este membru în fundaţii şi în asociaţiile sportive de baschet şi rugby. 

Unitatea administrativ teritoriala a acordat o serie de facilităţi de sprijin financiar către 
structurile sportive, prin Hotărâri de Consiliu Judeţean, prin care s-au stabilit alocaţii către aceste 
structuri sportive, astfel că, abaterea reţinută de către auditorii publici externi este neîntemeiată, 
fiind bazată pe o interpretare eronată a naturii juridice a fondurilor acordate din bugetul unităţii 
administrative teritoriale, JUDEŢUL CONSTANTA. 

4.B. Referitor la înregistrarea în contabilitate a sumelor acordate cu titlu de finanţări 
nerambursabile, arată recurenţii că, acestea au fost evidenţiate şi înscrise la data alocării, întrucât 
sumele trebuiau virate pentru realizarea activităţilor finanţate, ţinând seama de aspectele invocate în 
precedent privind legalitatea acordării acestor fonduri din bugetul unităţii administrativ teritoriale, 
existând pentru acestea documente justificative. 

Astfel, toate transferurile sunt înregistrate în documentele contabile legale, fapt ce determină 
o evidenţă clară şi fidelă a acestora. 
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Privitor la punctul I.5. privind veniturile şi cheltuielile realizate în afara bugetului 
local. 

5.A. Referitor la modul de organizare a evidentei contractelor de colaborare privind 
încasarea taxei speciale de utilizare a drumurilor judeţene, arată recurenţii că, cu privire la 
abaterea constatată, instanţa de judecată nu a procedat la o analizare a temeiniciei aspectelor 
invocate ca şi motive de critică de către unitatea administrativ teritorială, ceea ce echivalează cu o 
lipsă a motivării instanţei de fond din aceasta perspectivă. 

5.B. Cu privire la înregistrarea în contabilitate a furnizorilor de prestări servicii de 
întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene, precizează recurenţii că, instanţa de judecată nu a 
procedat la analizarea abaterii constatate de auditori, şi ca atare, nici a motivelor invocate de către 
recurenţi, prin care au învederat că auditorii nu au reţinut că sumele înregistrate în contabilitate au 
fost incorecte sau că, nu reflectă realitatea. 

5.C. Referitor la modul de evidenţiere a lucrărilor de investiţii de împăduriri si pepiniere 
efectuate din taxe speciale, arată recurenţii că, la data controlului acestea erau evidenţiate în art. 70 
" Cheltuieli de capital”, înscrierea în alt capitol neînsemnând abatere de la legalitate în condiţiile în 
care autoritatea publică, la data controlului, avea toate evidenţele întocmite potrivit legii.  

„În mod greşit a reţinut instanţa de fond referitor la punctul I.6 privind sistemul de control 
şi audit intern, împrejurarea că, susţinerile recurenţilor în sensul că un asemenea cod nu poate fi 
pus în aplicare şi că pentru controlul activităţii manageriale în materie financiar contabilă se 
aplică Legea nr. 188/1999, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi Codul fiscal, nu 
sunt întemeiate”, întrucât în raport de motivarea dată de instanţa de fond şi în raport criticile 
formulate, lipsesc motivele de fapt şi de drept pentru care instanţa de judecata a respins criticile 
recurenţilor. 

În referire la punctul I.7 privind respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi 
eficacităţii, arată recurenţii că instanţa de fond nu a procedat la observarea opoziţiei recurenţilor, ci 
s-a rezumat doar la a prelua integral aspectele reţinute de auditori, omiţând a se pronunţa punctual 
asupra criticilor formulate, sub acest aspect, hotărârea instanţei de fond fiind lipsită cu desăvârşire 
de motivare, motiv pentru care, apreciază recurenţii, se impune modificarea acesteia de către 
instanţa de recurs. 

Referitor la punctul II.1 privind cheltuielile cu bunuri şi servicii la capitolul 
"Transporturi", aliniat " Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare", în mod greşit 
instanţa de fond a reţinut doar motivarea CURŢII DE CONTURI din care se reţine că cheltuiala 
efectuată pentru strada din comuna Cumpăna nu are bază legală, astfel că nu putea fi angajată şi 
efectuată din bugetul judeţean. 

Apreciază recurenţii că hotărârea instanţei de fond este lipsita de  motivare, instanţa 
nepronunţându-se decât în mod generic şi superficial asupra abaterii reclamate, omiţând a analiza în 
concret criticile formulate. 

În acest sens, se arată că, bunul în privinţa căruia s-a realizat construirea şi reabilitarea 
aparţine domeniului public al judeţului Constanţa, acesta urmând a fi clasificat într-un drum 
judeţean potrivit reglementarilor legale în vigoare.  

Referitor la punctul II.2 privind cheltuielile cu bunuri şi servicii efectuate la capitolul 
"Autorităţi executive", alineat "Reclama şi publicitate", se arată că instanţa de fond se limitează 
doar la a face aserţiunea că susţinerile reclamantului în sensul că serviciile au fost în interesul 
publicului larg nu pot fi reţinute, însă nu procedează la expunerea motivelor de fapt şi de drept 
pentru care optează pentru această soluţie.    
 Astfel, se învederează că toate plăţile au fost efectuate legal şi privesc convocarea 
CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANTA, anunţuri de licitaţii, concursuri, anunţuri de mediu şi 
comunicate de presă, toate materialele reprezentând poziţia CONSILIULUI JUDEŢEAN 
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CONSTANTA referitor la o problemă ce priveşte comunităţile din judeţul Constanta şi, implicit, 
locuitorii acestuia.  

„ În mod greşit a reţinut instanţa de fond, cu privire la reîncadrarea în anul 2010 a 
personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanta, pct II. 3, că 
prin sentinţa civilă de care se prevalează reclamantul, nu au fost acordate sporurile şi pentru 
viitor, astfel că acordarea sporurilor în continuare nu are suport legal”, întrucât acordarea acestor 
drepturi s-a făcut în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti 
reprezentând infracţiune, iar drepturile salariale câştigate reprezintă bunuri în sensul art. l al 
Protocolului l la Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi nimeni „nu poate fi lipsit de 
proprietatea sa decât pentru cauze de utilitate publică şi cu o justă şi prealabilă despăgubire”. 

Astfel, apreciază recurenţii că nu există abatere de la legalitate întrucât sumele acordate au 
fost plătite în temeiul unei hotărâri judecătoreşti şi cu respectarea proprietăţii dobândite legal. 

Solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării în tot a hotărârii recurate, în 
sensul de a se pronunţa o hotărâre prin care să fie admisă contestaţia formulată împotriva 
Încheierii nr. VI.378/27.10.2011 emisă de CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI, constatându-
se totodată nelegalitatea şi netemeinicia Deciziei nr.38/22.07.2011 şi a constatărilor înscrise în 
cadrul procesului verbal şi raportului de audit, urmând a se dispune anularea actelor administrative 
indicate, precum şi a măsurilor dispuse prin acestea. 

Prin întâmpinare pârâtele CURTEA DE CONTURI a ROMÂNIEI şi CAMERA DE 
CONTURI a JUDEŢULUI CONSTANŢA au solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu 
motivaţia în esenţă că motivele de fapt şi de drept invocate de recurenţi prin cererea de recurs, 
privind legalitatea hotărârii recurate, sunt nefondate. 
 Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate şi a 
probatoriului administrat, în conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod civil, văzând şi dispoziţiile 
art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul respingerii recursului, ca nefondat, pentru 
următoarele considerente, în esenţă: 

Instanţa a fost investită de către reclamanţii PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN 
CONSTANŢA şi CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA în contradictoriu cu pârâtele CURTEA 
DE CONTURI a ROMÂNIEI şi CAMERA DE CONTURI a JUDEŢULUI CONSTANŢA, cu 
acţiune având ca obiect contestaţie act administrativ, solicitându-se ca prin hotărâre 
judecătorească să se dispună anularea Încheierii nr. VI/378 din 16.10.2011 emisă de către 
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI, prin care a fost respinsă contestaţia împotriva Deciziei 
nr.38/22.07.2011 emisă de CAMERA DE CONTURI CONSTANŢA, a Deciziei nr. 38 din 
22.07.2011 emisă de CAMERA DE CONTURI CONSTANTA privind înlăturarea deficienţelor 
constatate şi consemnate în procesul-verbal de constatare nr.123/29.06.2011, precum şi a 
Raportului de audit nr.12355/29.06.2011, acte administrative considerate ca fiind nelegale şi 
netemeinice, cu motivaţia sus expusă. 
 Prin Sentinţa civilă nr. 1483/14.03.2013, Tribunalul Constanţa respinge contestaţia ca 
nefondată, pentru considerentele arătate, acestea fiind condiţiile în care, a fost abordată calea de 
atac a recursului, de către reclamanţii PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN 
CONSTANŢA şi CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA, criticând hotărârea pronunţată de 
instanţa de fond, astfel cum sus s-a redat. 
 În raport cu motivele de recurs, apreciază Curtea că susţinerile recurenţilor sunt 
nefondate, sub toate aspectele, urmând a fi respinse, deoarece: 

Urmare desfăşurării acţiunii de audit în perioada 04.05.2011 – 28.06.2011 privind „Contul 
de execuţie” încheiat la 31.12.2010, la U.A.T. a judeţului Constanţa, de către reprezentanţii CURŢII 
DE CONTURI a ROMÂNIEI – CAMERA DE CONTURI CONSTANŢA, s-a procedat la 
întocmirea: 

- Raportului de audit nr.12355/29.06.2011, 
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- Procesului verbal de constatare a unor abateri de la legalitate şi regularitate, 
înregistrat la CAMERA DE CONTURI CONSTANŢA sub nr. 1235/29.06.2011 şi emiterea 

- Deciziei nr.38/22.07.2011, act administrativ împotriva căruia recurenţii au formulat 
contestaţie administrativă, în procedura prevăzută de art.204 din Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea specifică Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate 
din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea nr. 130/04.11.2010 a Plenului Curţii de Conturi a 
României, publicat în M.Of. nr. 832/13.12.2010 (în vigoare de la 01.01.2011), care a fost respinsă 
prin Încheierea nr.VI/378/27.10.2011 de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul 
CURŢII DE CONTURI A ROMÂNIEI. 

Aşa fiind, în raport cu probatoriul administrat în cauză, în considerarea dispoziţiilor art.1169 
Cod civil, apreciază Curtea că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a reţinut că acţiunea 
dedusă judecăţii este nefondată, odată ce: 

În referire la pct.1.1 cu privire la modul de elaborare, aprobare şi modificare a 
bugetului CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA, susţinerile recurentei sunt nefondate, 
din verificările efectuate constatându-se că, anterior elaborării bugetului pentru anul 2010, nu s-a 
efectuat de către entitatea auditată o inventariere a masei impozabile, aşa după cum prevăd 
dispoziţiile art.228 din H.G. nr.44/2004 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a 
Codului Fiscal. 

Astfel, potrivit HG nr. 44/2004 partea 2881 norme metodologice: 

„Inventarierea materiei impozabile se realizează, în mod obligatoriu, înaintea elaborării 
proiectelor bugetelor locale, în scopul fundamentării părţii de venituri a acestora, fapt pentru care 

autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, au în 

vedere următoarele: 
a) identificarea actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv a 

hotărârilor consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor 
judeţene, după caz, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale, pe o perioadă de 5 ani 
anteriori anului fiscal curent; 

b) identificarea actelor normative în temeiul cărora s-au acordat, pe o perioadă de 5 ani 
anteriori anului fiscal curent ori se pot acorda, facilităţi fiscale; 

c) planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general, planurile urbanistice 
zonale, nomenclatura stradală sau orice alte documente asemănătoare, precum şi evidenţele 
specifice cadastrului imobiliar-edilitar, acolo unde acestea sunt realizate, care stau la baza 
fundamentării proiectelor de hotărâri privind delimitarea zonelor în cadrul fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale; 

d) întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol care constituie sursă de date privind 
contribuabilii şi totodată obiectele acestora impozabile sau taxabile, după caz, din unitatea 
administrativ-teritorială respectivă; 

e) verificarea, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, a gradului de 
realizare a lucrărilor, în scopul identificării datei de la care clădirile sunt supuse impozitării; 

f) analiza menţinerii stării de insolvabilitate a contribuabililor înregistraţi în evidenţa 
separată şi, pe cale de consecinţă, identificarea sumelor din evidenţa separată, ce pot fi colectate în 
anul de referinţă; 

g) întocmirea: 1.matricolei pentru evidenţa centralizată a impozitului pe clădiri, a 
impozitului pe teren şi a taxei asupra mijloacelor de transport în cazul persoanelor fizice, model 
stabilit potrivit pct. 256; 2.matricolei pentru evidenţa centralizată a impozitului pe clădiri, a 
impozitului pe teren, a taxei pe teren şi a taxei asupra mijloacelor de transport în cazul persoanelor 
juridice, stabilită potrivit pct. 256; 
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h) întocmirea şi ţinerea la zi a registrului de rol nominal unic, model stabilit potrivit pct. 
256; 

i) orice alte documente necuprinse la lit. a)-h), în care sunt consemnate elemente 
specifice materiei impozabile”. 

 Având în vedere dispoziţiile legale enunţate, apreciază Curtea că recurenţii reclamanţi 
erau obligaţi să inventarieze masa impozabilă anterior elaborării bugetului, susţinerile acestora 
fiind apreciate ca neîntemeiate, atât timp cât nu s-a putut justifica modul în care s-au calculat 
valorile impozabile, neindicându-se documentele, deciziile, prevederile legale avute în vedere la 
baza calculului din care să rezulte valoarea prevederilor bugetare trimestriale şi anuale. 

Mai mult decât atât, reţine Curtea că, în condiţiile în care la nivelul anului 2010 au fost 
efectuate numeroase rectificări bugetare ale bugetului Judeţului Constanţa, ajustarea ar fi 
trebuit să cuprindă, funcţie de situaţia concretă şi reală, analiza fiecărui titlu, capitol din buget, 
inclusiv veniturile, astfel încât, orice reaşezare, rectificare, să aibă o bază reală, să prezinte fidel şi 
clar operaţiunile desfăşurate şi să prevadă orice modificare cuprinsă în cursul perioadei în 
programele de reparaţii – întreţinere, investiţii, etc…, Hotărâri ale Consiliului Judeţean Constanţa. 

Totodată, apreciază Curtea că, în speţă, nu s-a făcut dovada împrejurării de a se fi ţinut 
seamă şi de gradul de realizare a veniturilor din ultimii 3-5 ani, ca de altfel, şi de analiza gradului de 
încasare pe fiecare fel de venit, aspecte ce sunt de natură a înlătura susţinerile recurenţilor, 
neputându-se reţine că, „diferenţa despre care fac vorbire auditorii este o consecinţă a nerealizării 
previziunilor, însă nu din culpa unităţii administrativ teritoriale, ci a unor factori externi, obiectivi, 
care nu pot fi guvernaţi de politica de administrare a unităţii”. 

În referire la pct.1.2 cu privire la rectificarea prevederilor bugetare anuale, reţine 
Curtea că susţinerile recurenţilor sunt nefondate, atât timp cât acelaşi probatoriu administrat în 
cauză, face dovada că, pentru unele obiective s-au efectuat plăţi de la Titlul II „Bunuri şi servicii”, 
din cadrul Capitolului 84 „Transporturi”, întrucât prevederile bugetare pentru investiţii de această 
natură, erau sub limita plăţilor realizate şi astfel, ulterior, s-a rectificat bugetul de venituri şi 
cheltuieli la partea de investiţii şi în luna decembrie 2010, efectuându-se şi regularizarea între cele 
două titluri – cheltuieli pe capitol şi cheltuieli pe bunuri şi servicii. 

Susţinerile recurentelor în sensul că „abaterea reţinută de către auditori a fost criticată 
pentru că aceasta nu există, odată ce s-a realizat rectificarea bugetară”, nu poate fi primită de 
Curte deoarece, în fapt, o astfel de susţinere reprezintă o recunoaştere a împrejurării că, la 
momentul producerii evenimentului nu existau prevederi bugetare pentru plata sumelor 
respective, dar că, ulterior, au fost regularizate. 

În mod concret, reţine Curtea că la data derulării operaţiunilor constatate de organul de 
control, nu existau credite bugetare şi de angajament pentru obiectivele de investiţii, astfel încât nu 
trebuiau angajate, realizate, acceptate şi plătite facturile care reprezentau cheltuieli de capital, 
investiţii pentru obiectivul „Pepiniere” şi „Păduri” – înregistrate şi plătite eronat de la titlul de 
cheltuieli pe bunuri şi servicii, deoarece nu exista sursă de finanţare. 

Cu alte cuvinte, Curtea are în vedere faptul că, deşi ulterior s-a efectuat o rectificare 
bugetară, neregulile constatate au existat, motiv pentru care s-a dispus prin decizia contestată 
măsura prevăzută la pct.I alin.2, în sarcina ordonatorului de credite al entităţii verificate ca: 
„efectuarea plăţilor să se realizeze conform prevederile bugetate şi ale angajamentelor legale 
încheiate, cu parcurgerea fazelor de angajare, ordonanţare şi plata cheltuielilor din fonduri publice 
potrivit legii şi prevederilor bugetare”. 

În referire la pct.1.3 privind modul de inventariere a patrimoniului instituţiei, reţine 
Curtea că, pentru anul 2010, auditorii publici externi au constat că, la data de 31.12.2010, nu erau 
inventariate şi investiţiile în curs de execuţie, creanţele şi obligaţiile entităţii, iar listele de 
inventariere nu erau semnate de administratorul/gestionarul acestora, aspecte ce se află în 
conformitate cu dispoziţiile legale. 
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În acest sens, reţine Curtea că actul normativ ce stătea la baza acestei proceduri este Ordinul 
nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor 
de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aspect ce trebuia respectat de entitatea 
verificată, pentru ca prin înregistrarea rezultatului inventarierii, situaţia financiară la data amintită, 
să prezinte în mod real, clar şi fidel situaţia patrimoniului, la sfârşitul exerciţiului financiar. 

Astfel, reţine Curtea că pct.13, pct.14, pct.24, pct.28 şi pct.33 din Ordinul nr.2861/2009 
reglementează atât procedura de inventariere, cât şi modul de întocmire a documentelor, în 
cuprinsul acestor dispoziţii legale făcându-se referire atât la investiţii în curs, creanţe şi datorii, cât şi 
la declaraţii şi menţiunile care se fac cu ocazia operaţiunilor de inventariere, probatoriul administrat 
făcând dovada că entitatea verificată a încălcat dispoziţiile legale indicate aşa după cum s-a reţinut 
de către auditorii publici externi la punctul A.3 lit.b din Procesul verbal de constatare 
nr.12355/29.06.2011. 

Totodată, pentru a aprecia de această manieră Curtea are în vedere că, potrivit prevederilor 
legale sus menţionate, în listele de inventariere a imobilizărilor necorporale şi corporale, aflate în 
curs de execuţie, se menţionează pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului, a 
denumirii obiectului şi valoarea acestuia determinată potrivit stadiului de execuţie, pe baza valorii 
din documentaţia existentă (devize), precum şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data 
inventarierii, ca de altfel şi materialele şi utilajele primite de la beneficiari pentru montaj şi 
neîncorporate în lucrările respective, ce trebuie inventariate separat. 

De asemenea, concluzia Curţii este determinată şi de faptul că, în aceleaşi dispoziţii legale, 
nerespectate de entitatea verificată, se statuează că, se înscriu în listele de inventariere în mod 
distinct şi investiţiile puse în funcţiune total sau parţial, cărora nu li s-au întocmit formele de 
înregistrare ca imobilizări corporale, precum şi lucrările de investiţii care nu se execută, fiind sistate 
sau abandonate, menţionându-se cauzele sistării sau abandonării, ca de altfel şi aprobarea luării unor 
astfel de măsuri, propuse în legătură cu aceste lucrări. 

Astfel, reţine Curtea că, potrivit pct.24 din Ordin „inventarierea se efectuează şi pentru 
lucrările sau serviciile în curs de execuţie sau neterminate”, ori, în speţă, se constată că, nu s-au 
inventariat fizic, în termen, investiţiile în curs, pentru a se determina stadiul de realizare efectiv – 
cantitativ şi valoric, în raport cu cel scriptic – condiţiile de păstrare, modul de asigurare a bunului 
până la reînceperea lucrărilor, ori, motivul pentru care s-a luat măsura sistării sau încetării unor 
investiţii în curs, concluzionându-se că inventarierea lucrărilor în curs de execuţie nu a fost 
efectuată de către unitatea administrativ teritorială Judeţul Constanţa. 

În acelaşi sens, reţine Curtea că nu au fost respectate dispoziţiile legale nici în legătură cu 
creanţele şi datoriile entităţii, în sensul că inventarierea trebuia să se facă prin punctaje reciproce 
scrise cu debitorii şi creditorii acesteia şi prin transmiterea în vederea confirmării a unor extrase de 
cont, încălcându-se norma cadru, prevăzută de pct.28 alin.1 din Ordinul nr.2861/2009, aspecte ce 
în ansamblul lor, coroborate, conduc Curtea la concluzia că rezultatul inventarierii a fost denaturat, 
neputând stabilită şi prezentată prin situaţia financiară, situaţia reală, clară şi fidelă a patrimoniului 
unităţii administrativ teritoriale, aşa după cum legal şi temeinic a reţinut organul de control şi 
ulterior, instanţa de fond. 

În referire la pct.1.4 privind plăţile acţiunilor cu caracter de finanţări nerambursabile 
pentru acţiuni de interes general şi înregistrarea acestora în contabilitatea unităţii 
administrativ – teritorială, reţine Curtea că legea cadru ce reglementează regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, aplicabilă 
în speţă este Legea nr.350/2005. 

Acelaşi probatoriu administrat, în considerarea dispoziţiilor art.1169 Cod civil, reţine Curtea 
a face dovada că nu au fost prezentate echipei de audit la data întocmirii actelor de control, a 
căror anulare se solicită, documente din care să rezulte că au fost parcurse etapele prevăzute de 
lege, respectiv: 
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- publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile; 
 - publicarea anunţului de participare; 
 - înscrierea candidaţilor; 
 - transmiterea documentaţiei; 
 - prezentarea propunerilor de proiecte; 
 - verificarea eligibilităţii înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea 
tehnică şi financiară; 
 - evaluarea propunerilor de proiecte; 
 - comunicarea rezultatelor şi publicarea anunţului de atribuire a contractelor de finanţare 
nerambursabile, potrivit art.13 din Legea nr.350/2005. 

Totodată, reţine Curtea că finanţările constatate cu prilejul controlului ce au fost acordate 
fără ca între beneficiari şi autoritatea finanţatoare să existe un contract, au determinat ca aceste 
cheltuieli să se aprecieze a fi efectuate, fără angajamente legale, deoarece nu s-au respectat 
prevederile art.54 alin.6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, denumit 
„execuţie bugetară”, potrivit cărora: ”Efectuarea plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, se 
face numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai 
după ce acestea au fost angajate, lichidate şi ordonanţate”. 

Că situaţia de fapt este corect reţinută de organele de control şi, ulterior, de instanţa de fond 
reţine Curtea a mai rezulta şi din împrejurarea că înregistrarea în contabilitate a sumelor plătite cu 
titlu de finanţări nerambursabile s-a făcut la data alocării sumelor în cauză, deşi beneficiarii acestora 
au transmis ulterior documentele care să justifice efectuarea plăţilor conform destinaţiei fapt ce 
constituie abatere de la legalitate şi regularitate, drept pentru care, în mod corect s-a propus 
verificarea acestora prin decizie, măsură stabilită în sarcina conducerii entităţii şi care vizează 
tocmai, înlăturarea neregulilor. 

În atare situaţie, apreciază Curtea că susţinerile recurenţilor reclamanţi cu privire la „căderea 
în desuetudine a Legii nr.350/2005” este nefondată atât timp cât textul de lege avut în vedere de 
organul de control este în vigoare, iar dispoziţiile acestuia trebuie coroborate cu actele normative 
care reglementează domeniul achiziţiei publice la data acordării acestor finanţări nerambursabile. 

Cu privire la aprecierea că, potrivit legii, „hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean 
Constanţa nu sunt supuse controlului Curţii de Conturi”, reţine Curtea că o astfel de susţinere nu 
poate fi primită atât timp cât, potrivit pct.259 lit.e4 din Regulamentul pentru organizarea şi 
desfăşurarea activităţii specifice Curţii de Conturi, aceasta urmăreşte verificarea cu privire la 
„angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale 
şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită”, aspect ce trebuie a fi 
coroborat cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr.350/2005, deoarece în conţinutul art.81 din Legea 
nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, legiuitorul a stipulat: 
 „Alin.1 – La elaborarea proiectelor de hotărâri, ordine sau dispoziţii se va avea în vedere 
caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi altor acte de 
nivel superior. 
 Alin.2 – Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale şi ale consiliilor judeţene, 
precum şi cele cuprinse în ordinele prefecţilor sau în dispoziţiile primarilor nu pot contraveni 
Constituţiei României şi reglementărilor din actele normative de nivel superior”. 

Concluzionând şi având în vedere că legea cadru ce reglementează regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general este Legea 
nr.350/2005, iar acordarea directă către beneficiari de finanţări nerambursabile din fondurile 
judeţului Constanţa pentru activităţi non profit de interes general nu a respectat dispoziţiile legale 
menţionate, Curtea reţine că susţinerile recurenţilor sub aceste aspect sunt nefondate, urmând a 
fi respinse. 
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De altfel, reţine Curtea că pe parcursul desfăşurării acţiunii de audit financiar, deşi au fost 
solicitate clarificări, răspunsuri şi documente privind sumele acordate cu titlu de finanţări 
nerambursabile, chiar dacă recurenţii reclamanţi au susţinut că au fost operate la transferuri, apoi la 
cheltuieli, aspect ce contrazice descrierea faptelor prezentate de auditorii public externi, persoanele 
responsabile nu au probat contrariul astfel că, în mod legal şi temeinic, ele au fost reţinute în 
Procesul – verbal de constatare nr.12355/2011 ca abateri generale de natură financiar contabilă, dar 
şi ca abateri care nu respectă dispoziţiile legii finanţelor publice locale, precum şi prevederile din 
actele normative speciale, aceasta cu atât mai mult cu cât situaţiile financiare nu prezintă clar şi fidel 
situaţia patrimoniului şi performanţa financiară a unităţii. 

În referire la pct.1.5 privind veniturile şi cheltuielile realizate în afara bugetului local, 
cu capitolele : 

- modul de organizare a evidenţei contractelor de colaborare privind încasarea taxei 
speciale de utilizare a drumurilor judeţene; 
 - înregistrarea în contabilitate a furnizărilor de prestări servicii, de întreţinere şi reparaţii a 
drumurilor judeţene; 
 - modul de evidenţiere a lucrărilor de investiţii, de împăduriri şi pepiniere efectuate din taxe 
speciale, 

apreciază Curtea că susţinerile recurenţilor sunt nefondate, deoarece analizându-se 
reţinerile din decizia contestată, este necesar a se avea în vedere dispoziţiile cuprinse în art.16 din 
Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, care dispune: „Contabilitatea clienţilor şi 
furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii precum şi pe fiecare persoană fizică 
şi juridică”. 
 Afirmaţiile recurenţilor reclamanţi privind „sumele se încasează lunar şi ori de câte ori este 
necesar”, „încasăm constant”, precum şi cea referitoare la „a întocmi o evidenţă analitică înseamnă 
un volum suplimentar de muncă” sunt în accepţiunea Curţii o dovadă a aplicării greşite a 
dispoziţiilor legale în materie, aceasta cu atât mai mult cu cât probatoriul administrat în cauză face 
dovada că, în timpul auditului s-a solicitat notă de relaţii persoanei cu atribuţii în domeniu, la care 
nu s-a primit răspuns până la întocmirea procesului verbal. 
 Abordând calea de atac, recurenţii au susţinut pentru întâia oară că „facturile au fost 
înregistrate în contabilitate la data plăţii cu valoarea plătită din bugetul local, iar pentru diferenţă, 
s-a plătit din taxa de utilizare a drumurilor judeţene potrivit HCJC nr.223/2008”, fapt ce face 
dovada recunoaşterii de către entitatea auditată că facturile reprezentând contravaloarea 
serviciilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene au fost înregistrate în evidenţa 
financiar – contabilă la data plăţii, nu la data la care s-a produs evenimentul, aşa după cum 
prevăd: 

- dispoziţiile art.6 din Legea nr.82/1991, potrivit cărora: „Orice operaţiune economico – 
financiară efectuată se consemnează la momentul efectuării ei, într-un document care stă la baza 
înregistrărilor în contabilitate dobândind astfel calitatea de document justificativ”, precum şi cele 
cuprinse în 

- dispoziţiile pct.2.7.1.1 din OMFP nr.1917/2005, potrivit cărora „efectele tranzacţiilor şi 
ale altor eveniment sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe 
măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit şi sunt înregistrate în evidenţe 
contabile şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor de raportare”, 

nefiind operate, înregistrate cronologic şi sistematic în evidenţe la data la care serviciile 
sunt facturate, la momentul primirii facturilor în unitate. 
 Totodată, reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic, în actul de control se menţionează că 
lucrările de investiţii pentru împăduriri şi pepiniere au fost plătite în mod nelegal din prevederile 
bugetare, capitolul „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, atât timp cât verificarea auditorilor publici 
externi s-a făcut în perioada 04.05.2011 – 29.06.2011, dată la care situaţiile financiare, inclusiv 
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contul de execuţie, erau întocmite şi publicate, astfel că afirmaţia entităţii privind evidenţierea 
acestora corectă, în art.70 „cheltuieli de capital”, nu poate fi primită. 
 Că fapta reţinută în sarcina entităţii auditate este reală, reţine Curtea a rezulta şi din 
împrejurarea că aceştia au recunoscut faptul că, în situaţia în care la momentul procedurii 
evenimentului nu existau prevederi la Titlul „Investiţii” în contul de execuţie, plata se efectua la alt 
titlu „Bunuri şi servicii”, iar ulterior se proceda la rectificarea bugetului judeţean. 
 În referire la pct.1.6 privind sistemul de control şi audit intern, reţine Curtea că şi acest 
motiv de recurs este nefondat, urmând a fi respins pentru că reţinerile dispuse la acest punct în 
Decizia nr.38/22.07.2011 sunt conforme cu realitatea. 
 Astfel, potrivit art. 2 şi art. 3 din O.M.F.P. nr. 946/2005 „Conducătorii entităţilor publice 
vor dispune - ţinând cont de particularităţile cadrului legal, organizaţional, de personal, de 
finanţare si de alte elemente specifice, precum şi de standardele prevăzute în anexă la prezentul 
ordin - masurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial 
ale fiecărei organizaţii, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activităţi. 

Obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale masurilor 
respective vor fi cuprinse în programe de dezvoltare a sistemelor de control managerial, elaborate 
la nivelul fiecărei entităţi publice. În programe vor fi cuprinse în mod distinct şi acţiunile de 
perfecţionare profesională, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele de 
execuţie, prin cursuri organizate de Şcoala de Finanţe Publice şi Vama, Institutul National de 
Administraţie sau de alte organisme abilitate”, ori, în speţă, reţine Curtea că nu au fost produse 
dovezi în sensul art.1169 Cod civil, privind îndeplinirea obligaţiilor rezultate din textul de lege sus 
citat. 

În contextul dat, reţine Curtea că, în mod legal şi temeinic, instanţa de fond a procedat la 
înlăturarea susţinerilor recurenţilor reclamanţi referitoare la împrejurarea că „un asemenea cod nu 
poate fi pus în aplicare” şi că „pentru controlul activităţii manageriale în materie financiar 
contabilă se aplică Legea nr.18/1999, Legea nr.273/2006 şi Codul fiscal”, atât timp cât depistarea şi 
evaluarea riscurilor din cadrul entităţii, nu poate fi făcută decât în modalitatea prevăzută de lege, 
pentru desfăşurarea corectă a activităţii de control intern asupra conturilor semnificative, pentru 
înţelegea legislaţiei, cunoaşterea şi actualizarea procedurilor interne, fapt ce ar conduce la 
îmbunătăţirea calităţii manageriale prin supraveghere şi consultanţă continuă, pentru eliminarea 
tuturor abaterilor de la cadrul legal. 

Dintr-o altă perspectivă, apreciază Curtea că susţinerile recurenţilor nu sunt fondate deoarece 
rolul preventiv al controlului intern, controlului financiar preventiv, al auditului intern, derivă şi din 
cadrul normativ adecvat, specific, din care rezultă obligaţia instituirii cadrului organizatoric şi 
funcţional de către conducătorii entităţilor, dar şi a verificării modului de desfăşurare la nivelul 
instituţiei, toate acestea pentru eficientizarea activităţii, reducerea costurilor şi evitarea pierderilor. 

De neprimit, apreciază Curtea a fi şi afirmaţia recurenţilor reclamanţi, potrivit căreia „nu au 
fost luate în considerarea situaţiile reale de la sfârşitul anului 2010”, deoarece verificarea s-a 
efectuat în perioada 04.05.2011 – 29.06.2011, dată la care situaţiile financiare, inclusiv contul de 
execuţie, erau întocmite, semnate şi publicate. 

În referire la pct.1.7 privind respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi 
eficacităţii, apreciază Curtea că susţinerile recurenţilor sunt nefondate, urmând a fi respinse, 
deoarece probatoriul administrat în cauză face dovada că, în mod legal şi temeinic, organele de 
control şi instanţa de fond au reţinut că, la capitolul „cheltuieli de capital”, entitatea nu a respectat 
sus menţionatele principii, cuprinse în OMFP nr.1792/2002, care prevăd că „înainte de a angaja 
şi a utiliza creditele bugetare, respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială, 
ordonatorii de credite trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune 
gestiuni financiare, ale unui management financiar sănătos, în special ale economiei şi eficientei 
cheltuielilor. 
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Astfel, reţine Curtea că, potrivit pct.354 şi pct.82 lit.a din Regulamentul pentru organizarea 
şi desfăşurarea activităţii specifice Curţii de Conturi „în cadrul oricărui tip de acţiune de control 
auditorii publici externi au obligaţia de a consemna în secţiuni distincte ale raportului 
respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în administrarea patrimoniului 
public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale precum şi în utilizarea 
fondurilor publice”. 

Din analiza modului de derulare şi executare a cheltuielilor de investiţii cuprinse în 
programul de investiţii pe anul 2010, anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli, legal şi temeinic s-a 
constatat, existenţa contractului „contract proiectare şi execuţie lucrări” nr.13783/20.07.2009, 
având o durată iniţială de 9 luni calendaristice, pentru efectuarea de lucrări de „Proiectare + DDE + 
Execuţie lucrări” pentru „Amenajarea unor centre de prevenţie, tratament medical primar, şi a 
punctelor de salvamar, din zona litorală a judeţului Constanţa”, la un preţ contractat în lei, 
echivalent a 1.693.965,52 euro la care se adăugă TVA. 

Din analiza dosarului de achiziţie, s-a constatat faptul că s-a desfăşurat o procedură de 
negociere accelerată, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în urma căruia în baza 
procesului verbal de deschidere a procedurii nr.12620/03.07.2009, comisia de negociere numită prin 
dispoziţia Preşedintelui CJ Constanţa nr.195/23.06.2009, a atribuit contractul firmei SC M. S.A. 
CONSTANŢA, aceasta fără a se fi analizat, calculat şi evaluat din punct de vedere tehnico-
economic oferta, fiind acceptată fără o analiză fundamentată şi fără o aprobare prealabilă de 
modificare a soluţiei tehnice şi a valorii economice faţă de cea aprobată anterior. 

În acelaşi sens, apreciază Curtea că susmenţionatele reţineri sunt corecte, odată ce, anterior, 
prin HCJC nr.161/15.05.2009 a fost aprobat Proiectul la faza Studiu de Fezabilitate, cu 
caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici, studiu realizat de Institutul Naţional de 
Cercetare şi Dezvoltare în Turism, care prevedea o altă soluţie tehnică, alte capacităţi fizice, alte 
tipuri şi calităţi de materiale care determinau o altă valoare economică, total diferite de soluţia 
alternativă acceptată şi contractată. 

Aşa fiind, reţine Curtea că numai respectarea proiectului tehnic aprobat, care stă la baza 
demarării achiziţiei, reprezintă dovada eficienţei utilizării fondurilor publice, şi nu acceptarea unei 
oferte care nu este aprobată de specialiştii entităţii în Comisia Tehnico – Economică şi de către 
membrii Consiliului Judeţean prin Hotărâre. 

Nici afirmaţia precum că „economicitatea rezultă din procedura de achiziţie aplicată”, 
apreciază Curtea a nu putea fi primită deoarece entitatea a aplicat procedura de negociere accelerată 
cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, motivat de faptul că „sezonul estival din anul 
2009” începuse, în condiţiile în care durata de realizare a lucrării stabilită iniţial a fost cum s-a arătat 
de 9 luni, pentru ca după aceea, prin acte adiţionale, să fie prelungită până la data de 31.12.2011. 

Curtea reţine a fi de neprimit şi susţinerile recurenţilor referitoare la „valoarea contractului” 
pentru că, aşa după cum rezultă din centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări, ce compun 
oferta financiară a prestatorului SC M. S.A. CONSTANŢA, aceasta se compune din: 

- lucrări de amenajare pentru protecţia mediului în valoare de 105.000 euro fără TVA 
(443.058 lei fără TVA); 
 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor în valoare de 137.000 euro fără TVA (578.085,20 lei 
fără TVA); 
 - proiectare şi asistenţă tehnică în valoare de 78.880 euro fără TVA (332.842,04 lei fără 
TVA); 
 - investiţia de bază/construcţii montaj în valoare de 1.358.995,52 euro fără TVA 
(5.734.417,50 lei fără TVA) şi  
 - cheltuieli de organizare şantier în valoare de 13.590 euro fără TVA (57.344,36 lei fără 
TVA), 
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valoarea totală a contractului nr.13873/20.07.2009 fiind în sumă de 1.693.965,52 euro 
fără TVA, adică 7.147.856,91 lei la cursul BNR de 4,2196 lei/euro la data ofertei. 
 Probatoriul administrat în cauză, reţine Curtea a face dovada că, la data verificării s-a 
constatat că lucrările au fost executate parţial, durata contractului fiind prelungită pe baza actului 
adiţional nr.1/12088/21.06.2010 până la data de 31.12.2010 şi a actului adiţional 
nr.2/26732/28.12.2010 până la data de 31.12.2011, aceasta în condiţiile în care, până la aceeaşi dată 
au fost facturate şi plătite lucrări în valoare de 379.883,17 euro fără TVA (1.620.426,33 lei fără 
TVA), conform centralizatorului financiar pe categorii de lucrări, anexă la ultima factură 
nr.0008810/26.10.2010. 
 Documentele anexă la facturile emise, reţine Curtea a face dovada că au fost realizate lucrări 
la 4 baze de salvare acvatică amplasate în zona B. din staţiunea Eforie Nord, zona Tabără de copii 
din staţiunea Năvodari, zona M. din plaja Constanţa, zona A. din staţiunea C. din staţiunea Mamaia, 
fiind construite şi 27 de foişoare pentru salvamari, iar din analiza ofertei tehnice şi financiare, din 
lista cantităţilor de materiale propuse pentru a se folosi la construirea acestora dar şi din discuţiile 
purtate cu responsabilul lucrărilor, reprezentant al unităţii auditate, legal s-a constatat că, raportat la 
calitatea materialelor utilizate, faţă de soluţia tehnică acceptată, valoarea lucrărilor este foarte 
mare. 
 Totodată, reţine Curtea că, din observaţiile făcute la faţa locului, în referire la lucrarea sus 
descrisă, auditorii au apreciat că, este o construcţie uşoară în genul amenajărilor provizorii, iar 
valoarea amenajării nu se ridică la mai mult de 50%-55% , faţă de valoarea ofertei acceptate de 
comisia de evaluare, faţă de valoarea contractată. 

În referire la pct.II.1 privind cheltuielile de bunuri şi servicii la capitolul 
„Transporturi”, alineat „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” Curtea reţine că, 
susţinerile recurenţilor sunt nefondate, deoarece: 

Susţinerile recurenţilor reclamanţi la „cheltuielile cu bunuri şi servicii”, în legătură cu 
care s-a arătat că „bunul în privinţa căruia s-a realizat construirea şi reabilitarea a fost dat în 
administrarea judeţului Constanţa, acesta urmând a fi clasificat într-un drum judeţean potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. Bunul aparţine patrimoniului judeţului Constanţa indiferent de 
denumirea pe care o poartă”, sunt apreciate ca nefondate de Curte, deoarece: 

- contravin prevederilor art.3 alin.1 din Legea nr.213/1998, conform cu care: „Domeniul 
public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, din cele stabilite în 
anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau 
prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile 
administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege”. 

În acelaşi sens, în art.3 alin.3 din lege, reţine Curtea că legiuitorul a stipulat: „Domeniul 
public al judeţelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. II din anexă şi din alte bunuri de uz 
sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt 
declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional”, pentru ca, în art.3 alin.2 din lege, 
să se fi prevăzut: „Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. 
(4) din Constituţie, din cele prevăzute la pct. I din anexă, precum şi din alte bunuri de uz sau de 
interes public naţional, declarate ca atare prin lege”, străzile fiind bunuri ce fac parte din domeniul 
public al comunelor. 

În speţă, reţine Curtea că, prin Hotărârea nr.6/27.01.2010 a Consiliului Local al comunei 
Cumpăna se cedează din domeniul public al comunei şi din administrarea sa strada Străjii, în 
domeniul public şi în administrarea CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA care, prin 
Hotărârea nr.52/17.02.2010, preia bunul imobil din domeniul public al comunei în domeniul 
public al judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Local întocmind protocol de predare 
primire a acestuia. 
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Aşa fiind, urmează a se reţine că entitatea auditată nu a prezentat organului de control nici un 
document din carte să rezulte o majorare a poziţiilor şi valorii bunurilor din inventarul domeniului 
public judeţean sau prin care s-a solicitat Ministerul de Finanţe actualizarea acestuia, astfel că, într-
adevăr aşa după cum a reţinut organul de control, şi ulterior, instanţa de judecată, nu a operat un 
transfer de proprietate care să aibă la bază o fundamentare tehnică, juridică sau în legătură cu 
teritorialitatea, ci doar una economică de cheltuire a banilor din bugetul judeţean, temporară – 
deoarece se viza retragerea administrării – în condiţiile în care obligaţia legală de efectuare a 
lucrărilor de reparaţii aparţinea comunei Cumpăna. 

Faţă de sus menţionata constatare, apreciază Curtea că susţinerile recurenţilor privind cele 
două hotărâri de consilii şi care nu au fost atacate în contencios administrativ de Prefectul Judeţului 
Constanţa, sunt nefondate, constatările auditorilor publici externi din Procesul – verbal de constatare 
nr.12355/2011 fiind conforme cu realitatea. 

Susţinerile recurenţilor reclamanţi cu privire la „cheltuielile cu bunuri şi servicii 
efectuate la capitolul „Autorităţi executive” alineat ”reclamă şi publicitate”, în legătură cu care s-a 
arătat că au fost angajate legal, reţine Curtea că, din probatoriul administrat în cauză rezultă că ele 
nu au la bază documente precum: comandă, contract, respectiv angajament legal în baza căruia să fi 
trebuit a fi efectuată cheltuiala, cum de altfel, nu se prezintă conţinutul şi descrierea acestora, astfel 
că, susţinerile sunt apreciate ca nefondate. 

În acest sens, Curtea reţine că, indiferent cât de oportună era efectuarea acestor cheltuieli, ea 
trebuia să se facă cu respectarea fazelor de angajare a acestora, de justificare şi certificare a realităţii 
serviciului efectuat, deoarece trebuiau respectate dispoziţiile cuprinse în art.54 din Legea 
nr.273/2006, potrivit cărora: 

”În procesul execuţiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, 
lichidare, ordonanţare, plată. 

Operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor sunt în competenţa 
ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale 
instituţiilor publice. 

Instrumentele de plată trebuie să fie însoţite de documentele justificative. Aceste documente 
trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată, recepţia bunurilor, executarea serviciilor şi alte 
asemenea, conform angajamentelor legale încheiate. 

Efectuarea plăţilor în limita creditelor bugetare aprobate se face numai pe bază de acte 
justificative întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale şi numai după ce acestea au fost 
angajate, lichidate şi ordonanţate”.  

La rândul său, reţine Curtea că OMFP nr.1792/2002 prevede că: 
 „Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în 

limitele prevederilor şi potrivit destinaţiilor aprobate pentru cheltuieli strict legate de activitatea 
instituţiilor publice şi cu respectarea dispoziţiilor legale”,  
fapt pentru care, susţinerile recurentelor apar ca fiind nefondate, urmând a fi respinse. 

Susţinerile recurenţilor reclamanţi cu privire la „reîncadrarea în anul 2010 a 
personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, conform 
Legii nr.330/2009”, sunt apreciate ca nefondate de Curte deoarece, pentru personalul cu studii 
juridice din cadrul acestei instituţii a fost acordat în mod nelegal, în anul 2010, spor de 
confidenţialitate şi un spor de mobilitate. 

Astfel, reţine Curtea că justificarea entităţii auditate, precum că legalitatea plăţilor ar 
deriva din considerentele Sentinţei civile nr.1040/2007 sau din celelalte argumente invocate, este 
nefondată, atât timp cât prin hotărâre judecătorească se putea acorda numai drepturile cuvenite 
pentru o perioadă determinată de timp, nu şi pentru viitor, aspect ce rezultă şi din Decizia 
nr.78/05.11.2007 a ÎCCJ, prin care s-a statuat că „Nu se pot negocia de consilierii juridici cu statut 
de funcţionari publici prestaţii suplimentare în bani reprezentând clauza de mobilitate şi clauza de 
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confidenţialitate, în condiţiile prevăzute de art.25 şi art.26 din Codul muncii. Această categorie 
poate beneficia de sporuri salariale în condiţiile stabilite prin acte normative de salarizare a 
funcţionarilor publici şi de legislaţia specifică autorităţii sau instituţiei publice în care îşi 
desfăşoară activitatea”. 

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 apreciază în sensul 
respingerii recursului ca nefondat, sub toate aspectele. 
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