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DDRREEPPTT  CCOONNTTEENNCCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV  

  ŞŞII  FFIISSCCAALL 

 
 
 

 

1. Anulare adresă emisă de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 
Calitatea de subiect plătitor al taxei clawback. Nerespectarea principiilor 
neutralității fiscale și certitudinii impunerii. 
 

Sentinţa civilă nr. 77/CA/04.05.2015 
Dosar nr. 1069/36/2013 

 
 În legătură cu plătitorii taxei clawback, Curtea Constituţională a stabilit, în mod constant că 
„subiecţii obligaţi la plata taxei de clawback sunt circumscrişi în sfera deţinătorilor de autorizaţii de 
punere pe piaţă a medicamentelor, care pot fi atât producătorii de medicamente (români sau străini), 
cât şi comercianţii de medicamente (români sau străini), dar numai pentru medicamentele 
comercializate care se plătesc din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, neavând 
relevanţă dacă medicamentele comercializate sunt incluse în programele naţionale de sănătate ori 
folosite în tratamentul ambulatoriu prin farmaciile cu circuit deschis, potrivit art. 1 din ordonanţa de 
urgenţă” ( decizia CCR nr.263/21.05.2013 publicată în Monitorul Oficial nr.418/10.07.2013). 

Conform art.3 lit.b din Legea nr.571/2003, unul dintre principiile fiscalităţii este reprezentat de 
„certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări 
arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, 
respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina 
influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale”. 
 Potrivit prevederilor art.5 alin(7) din OUG nr.77/2011, „(7) Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate transmite în format electronic persoanelor prevăzute la art. 1, până la finele lunii următoare 
expirării trimestrului pentru care datorează contribuţia, valoarea aferentă consumului centralizat de 
medicamente care include şi TVA suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 
din bugetul Ministerului Sănătăţii, pe baza raportărilor transmise de casele de asigurări de sănătate, 
conform datelor înregistrate în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate”. 
 Or, comunicarea unui consum total trimestrial de medicamente, în cauza de faţă aferent 
trimestrului II/2013, la o valoare care conţine TVA, fără a se specifica la ce este aplicată TVA, încalcă 
principiul certitudinii impunerii fiscale, în condiţiile în care contribuabilul nu este în măsură să 
cunoască exact consumul de medicamente sau valoarea acestui consum, valoarea exactă a propriilor 
vânzări, astfel cum arată şi Curtea Constituţională, iar menţiunea că reclamanta îşi poate deduce TVA 
nu are suport legal şi nu rezultă în ce modalitate se poate face o astfel de deducere. 
 Referitor la susţinerea potrivit căreia taxa clawback încalcă şi principiul evitării dublei 
impuneri, întrucât se calculează avându-se în vedere valoarea vânzărilor de medicamente ale fiecărui 
plătitor de contribuţie, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din 
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bugetul Ministerului Sănătăţii, incluzând adaosurile comerciale aplicate de operatorii economici ce 
comercializează en-detail aceste produse, reţinem că un astfel de calcul este corect, tocmai pentru că 
valoarea consumului de medicamente este suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii cu tot cu adaosul comercial. 
 

Art.1 din OUG nr.77/2011 
Art.3 lit.a, b din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 

Decizia CCR nr.263/21.05.2013 
 

1. Cererea de chemare în judecată. 
Prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 17.12.2013 şi înregistrată 

pe rolul Curţii de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal sub nr.1069/36/2013, reclamanta SC [...] SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, anularea actului administrativ reprezentat de 
Adresa ( Notificarea ) nr.MS/FD/3182/01.08.2013, prin care a fost comunicată valoarea 
procentului „p” pentru trimestrul II 2013 ca fiind în cuantum de 14,55%, precum şi 
consumul de medicamente pentru trimestrul 2013 suportat din Fondul naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii aferent vânzărilor 
societăţii, ca plătitor de contribuţie pentru medicamentele din lista depusă, prevăzut în 
anexa la adresă, precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, reclamanta susţine următoarele: 
Prin Adresa (Notificarea) nr.MS/FD/3182/01.08.2013, în temeiul dispoziţiilor 

Legii nr.95/2006 şi ale OUG nr.77/2011, a fost comunicată reclamantei valoarea 
procentului „p” pentru trimestrul II/2013 ca fiind în cuantum de 14,55%, precum şi 
consumul de medicamente pentru trimestrul 2013 suportat din Fondul naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii aferent vânzărilor 
societăţii, ca plătitor de contribuţie pentru medicamentele din lista depusă, prevăzut în 
anexa la adresă. 

Împotriva adresei, în temeiul art.6 alin.1 din OUG nr.77/2011, reclamanta a 
formulat contestaţie la data de 09.08.2013, însă pârâta nu a înţeles să comunice actul 
administrativ prin care să fie soluţionată contestaţia, poziţia pârâtei reprezentând un refuz 
nejustificat, în sensul conferit de art.2 lit.i din Legea nr.554/2004. 

Susţine reclamanta că actul atacat este nelegal raportat la următoarele argumente: 
 i. Raportat la dispoziţia legală cuprinsă de art.1 din OUG nr.77/2011, sub aspectul 
sferei subiecţilor plătitori, prevederea legală cuprinde doar acele entităţi care 
comercializează medicamente direct către farmacii şi spitale, nu şi alte entităţi implicate 
pe lanţul de producţie/distribuţie, de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi până 
la consumatorul final. 
 Se arată că în practica judiciară s-a decis că subiect plătitor al contribuţiei 
clawback este „acel distribuitor en-gross care vinde medicamente compensate din fonduri 
publice direct către utilizatorii finali ( farmacii şi spitale )”, iar SC [...] SRL nu face parte 
din sfera subiecţilor plătitori ai contribuţiei întrucât în perioada de referinţă nu a 
comercializat în mod direct medicamente către farmacii şi spitale. 
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 ii. Prevederile art.3 lit.a din Codul fiscal instituie principiul neutralităţii fiscale 
potrivit căruia, din punct de vedere fiscal, toate activităţile economice şi toţi operatorii 
economici trebuie trataţi cu aceeaşi măsură. 
 Solicită reclamanta a se observa că dispoziţiile art.1 din OUG nr.77/2011 încalcă 
principiul neutralităţii fiscale consacrat de art.3 lit.a Codul fiscal, câtă vreme nu asigură 
condiţii egale investitorilor. 
 Astfel, obligaţia plăţii taxei clawback revine exclusiv deţinătorilor autorizaţiilor de 
punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţilor legali ai acestora, în condiţiile în 
care aceste categorii de persoane juridice nu sunt singurii operatori economici ce 
realizează venituri din comercializarea medicamentelor suportate din Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, căci în lanţul 
producător/consumator final se interpun distribuitorii de medicamente, farmaciile, 
spitalele etc. 
 iii. Prevederile art.3 lit.b din Codul fiscal instituie principiul certitudinii impunerii, 
ce vizează legalitatea impunerii şi presupune ca mărimea taxelor datorate de fiecare 
persoană să fie certă şi nu arbitrară, iar termenele, modalităţile de percepere a 
impozitelor, sumele de plată trebuie să fie calre şi cunoscute de fiecare plătitor. 
 În speţă, solicită reclamanta a se observa că, pe de o parte, formula de calcul a 
contribuţiei trimestriale prevăzută de art.3 din OUG nr.77/2011 este una complicată, iar 
pe de altă parte, aceasta se raportează la valori furnizate în exclusivitate de Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate, greu de verificat de către operatorii economici. 
 iv. Consideră reclamanta că taxa clawback încalcă şi principiul evitării dublei 
impuneri, în condiţiile în care, potrivit art.3 din OUG nr.77/2011, contribuţia trimestrială 
datorată de deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă se calculează avându-se în vedere 
valoarea vânzărilor de medicamente ale fiecărui plătitor de contribuţie, suportate din 
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, 
incluzând adaosurile comerciale aplicate de operatorii economici ce comercializează en-
detail aceste produse. 
 Includerea, în mod direct, a acestor adaosuri comerciale în baza de calcul a 
contribuţiei este nelegală, întrucât aceste sume nu profită, sub nicio formă, deţinătorului 
autorizaţiei de punere pe piaţă, neexistând argumente pentru care acesta ar trebui 
îndatorat la plata unor taxe pe venituri pe care nu le realizează, iar pe de altă parte 
reprezintă o dublă impunere, întrucât aceste adaosuri reprezintă venituri realizate de 
operatorii economici care comercializează medicamente şi pentru care, la rândul lor, 
aceştia datorează impozit, în condiţiile prevăzute de legea fiscală. 
 v. Se arată, de asemenea, că pentru cinci dintre produsele reclamantei, consumul de 
medicamente pentru trimestrul II 2013 comunicat prin anexa adresei este vădit superior 
vânzărilor ce rezultă din evidenţele financiar – contabile ale societăţii ca fiind efectiv 
realizate în perioada de referinţă. 
 Astfel, valoarea vânzărilor este vădit inferioară celei care rezultă din anexa 
menţionată, cu consecinţe directe asupra cuantumului contribuţiei reglementate de OUG 
nr.77/2011. 
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 În drept au fost invocate prevederile art.6 alin.5 din OUG nr.77/2011, art.1 alin.8 
din Legea nr.554/2004. 
 2. Întâmpinarea  
 La data de 22.01.2014, pârâta Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a depus 
întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii reclamantei, pentru 
următoarele argumente: 

Cu privire la susţinerile reclamantei privind faptul că nu are obligaţia plăţii 
contribuţiei trimestriale, întrucât nu are calitatea de subiect plătitor al acestei contribuţii, 
se susţine că odată cu intrarea în vigoare a dispoziţiilor OUG nr. 77/2011 s-a stabilit în 
sarcina tuturor deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor sau 
reprezentanţilor legali ai acestora obligaţia de plăti o contribuţie trimestrială pentru 
medicamentele cu sau fără contribuţie trimestrială, folosite în tratamentul ambulatoriu pe 
bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc 
şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de 
dializă, suportate din bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi din 
bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Actul normativ mai sus menţionat nu limitează sfera subiecţilor plătitori ai 
contribuţiei trimestriale la persoanele juridice române, având în vedere prevederile art. 4 
alin. (1) din OUG nr. 77/2011, care reglementează obligaţia deţinătorilor autorizaţiilor de 
punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, de a depune la 
casa Naţională de Asigurări de Sănătate datele de identificare ale reprezentanţilor legali, 
precum şi lista medicamentelor pentru care se datorează contribuţia trimestrială. 

Astfel, obligaţia plăţii contribuţiei trimestriale cade în sarcina tuturor deţinătorilor 
de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor, iar reclamanta se circumscrie în sfera 
deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, şi pe cale de consecinţă, 
datorează contribuţia trimestrială pentru medicamentele asumate inclusiv prin propriile 
declaraţii depuse în baza prevederilor art. 4 din OUG nr. 77/2011. 

Cu privire la susţinerile reclamantei în conformitate cu care prevederile art. 1 din 
OUG nr. 77/2011 încalcă principiul neutralităţii fiscale, consacrat de dispoziţiile art. 3 lit. 
a din Codul fiscal, câtă vreme nu asigură condiţii egale investitorilor, cât şi cu privire la 
faptul că "taxa de claw-back" încalcă inclusiv principiul evitării dublei impuneri, 
deoarece contribuţia trimestrială datorată se datorează pentru consumul centralizat de 
medicamente înregistrat în sistemul asigurărilor de sănătate, care include adaosurile 
comerciale aplicate de operatorii economici ce comercializează en-detail aceste produse 
(distribuitori şi farmacii), se învederează următoarele: 

Mecanismul claw-back, astfel cum este reglementat în legislaţia aplicabilă, nu 
aduce atingere niciunui principiu de drept fiscal, acest mecanism presupunând 
întoarcerea sumelor de bani plătite din fonduri publice către finanţator şi a fost adoptat în 
România ca o sursă suplimentară de venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
de sănătate şi la bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru a asigura accesul neîntrerupt al 
populaţiei la medicamente. 

Instituirea unui mecanism contributiv adresat deţinătorilor de autorizaţii de punere 
pe piaţă a medicamentelor nu este contrară principiului neutralităţii fiscale, atât timp cât 
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OUG nr. 77/2011 este un act normativ aplicat unitar faţă de toţi subiecţii plătitori 
prevăzuţi de norma legală, respectiv deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă a 
medicamentelor. 

De asemenea, legiuitorul nu a stabilit că această contribuţie trimestrială se aplică 
vânzărilor fiecărui plătitor de contribuţie, ci consumului aferent vânzărilor fiecărui 
plătitor de contribuţie, arătând pârâta că aspectele circumscrise situaţiei de fapt şi de 
drept privind aspectele sesizate de reclamantă au fost soluţionate de Curtea 
Constituţională prin Decizia nr. 263/2013, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 
a dispoziţiilor art. 1, 3 şi art. 31 alin. (1) - (5) teza întâi din OUG nr. 77/2011 privind 
stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în sensul 
respingerii ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate invocată. 

În ceea ce priveşte pretinsa discriminare între agenţii economici implicaţi în 
comercializarea medicamentelor, respectiv deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă şi 
ceilalţi agenţi economici din lanţul de distribuţie, cum ar fi distribuitorii, farmaciile sau 
spitalele private, se arată că instanţa constituţională  a statuat că această critică tinde spre 
modificarea şi completarea prevederilor legale existente, în sensul ca plata contribuţiei 
clawback să cadă şi în sarcina altor agenţi economici din lanţul de distribuţie a 
medicamentelor. 

Cu privire la susţinerile reclamantei în conformitate cu care formula de calcul a 
contribuţiei trimestriale prevăzută de art. 3 din OUG nr. 77/2011 încalcă principiul 
certitudinii impunerii, deoarece aceasta este una complicată, şi se raportează la valori 
furnizate în exclusivitate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cât şi cu privire la 
corectitudinea acestor valori, se arată că la stabilirea contribuţiei trimestriale se are în 
vedere valoarea consumului total trimestrial de medicamente suportat din bugetul 
fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. 
 Valoarea consumului de medicamente suportată din Fondul naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, se stabileşte de către 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pe fiecare plătitor de contribuţie. Această 
valoare se obţine prin centralizarea consumului la nivel naţional pentru medicamentele 
incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele cu sau fără 
contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală 
prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc şi pentru medicamentele 
utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din 
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, 
aferente medicamentelor din lista depusă la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate de 
către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă pentru care se datorează contribuţia 
trimestrială. 

În vederea respectării prevederilor legale, ulterior stabilirii consumului total de 
medicamente suportate din Fondul unic de asigurări de sănătate a fost eliminată taxa pe 
valoare adăugată în vederea determinării în mod corect a procentului „p". 

Potrivit pârâtei, în situaţia de faţă consumul de medicamente înregistrat   s-a 
determinat de CNAS în baza datelor raportate de casele de asigurări de sănătate privind 
consumul centralizat al raportărilor făcute de farmaciile cu circuit deschis, unităţile 
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sanitare cu paturi şi centrele de dializă, potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) şi (6) din OUG 
nr. 77/2011. 

Se susţine, de asemenea, că sumele aferente consumului total trimestrial de 
medicamente comunicat reclamantei reprezintă sume decontate din bugetul FNUASS şi 
bugetul Ministerului Sănătăţii către furnizorii de servicii medicale (farmacii, unităţi 
sanitare cu paturi şi centre de dializă), furnizori de servicii medicale care la rândul lor 
achită contravaloarea medicamentelor eliberate pacienţilor sau achiziţionate cu acest scop 
către lanţul de distribuţie, aceste sume ajungând în final la deţinătorul autorizaţiei de 
punere pe piaţă. 

 
3.Probatoriul. 
Părţile s-au folosit de proba cu înscrisuri şi de proba cu expertiza judiciară 

contabilă, cu următoarele obiective încuviinţate de instanţă: să se stabilească dacă în 
trimestrul II al anului 2013 societatea reclamantă a efectuat vânzări de medicamente 
compensate din fonduri publice, în mod direct, către farmacii şi spitale; să se stabilească 
dacă în trimestrul II al anului 2013 societatea reclamantă a comercializat medicamente 
exclusiv către distribuitorii en-gros; să se precizeze dacă consumul de medicamente 
menţionat în cuprinsul Anexei la adresa CNAS nr. MD/FD/3182/01.08.2013 este legal, 
inferior sau superior volumului vânzărilor aceloraşi medicamente, înregistrate în 
evidenţele financiar-contabile de societatea reclamantă, aferente trimestrului II al anului 
2013. 

Expertiza judiciară a fost administrată prin depunerea la dosar a raportului de 
expertiză întocmit de expertul judiciar contabil [...]. 

 
4. Constatările instanţei şi dispoziţiile legale aplicabile. 
i. Referitor la susţinerea reclamantei potrivit căreia SC [...] SRL nu face parte din 

sfera subiecţilor plătitori ai contribuţiei întrucât în perioada de referinţă nu a 
comercializat în mod direct medicamente către farmacii şi spitale, reţinem următoarele: 

Conform prevederilor art.1 din OUG nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii 
pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, „Deţinătorii autorizaţiilor de 
punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi 
deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane 
juridice române, prin reprezentanţii legali ai acestora, au obligaţia de a plăti trimestrial 
pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele 
cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de 
prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, pentru medicamentele utilizate în 
tratamentul spitalicesc, precum şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor 
medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, contribuţiile trimestriale 
calculate conform prezentei ordonanţe de urgenţă”. 

Textul face referire la deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor, persoane juridice române şi străine, care pun pe piaţă:  (1) medicamente 
incluse în programele naţionale de sănătate; (2) medicamente cu sau fără contribuţie 
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personală folosite în tratamentul ambulatoriu; (3) medicamente utilizate în tratamentul 
spitalicesc; (4) medicamente utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele 
de dializă, toate aceste medicamente fiind suportate din Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Atât timp cât reclamanta se încadrează în categoria deţinătorilor autorizaţiilor de 
punere pe piaţă a medicamentelor din categoriile menţionate, societatea are obligaţia 
plăţii contribuţiei trimestriale calculată conform art.3 din OUG nr.77/2011, contribuţie 
cunoscută sub denumirea de taxă clawback, fără a interesa, din punctul de vedere al 
titularilor obligaţiei fiscale de plată, faptul că SC [...] SRL comercializează medicamente 
numai către distribuitorii en-gross. 

Textul de lege nu distinge, astfel că nici interpretul nu poate distinge, fiind evident 
că, având în vedere raţiunea instituirii acestei taxe ( necesitatea suplimentării surselor de 
venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate ), legiuitorul 
delegat a urmărit să supună plăţii acestei taxe pe toţi producătorii de medicamente 
prezenţi pe piaţa românească, prin intermediul deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe 
piaţă a medicamentelor în România. 
 În legătură cu plătitorii acestei taxe, Curtea Constituţională a stabilit, în mod 
constant că „subiecţii obligaţi la plata taxei de clawback sunt circumscrişi în sfera 
deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, care pot fi atât 
producătorii de medicamente (români sau străini), cât şi comercianţii de medicamente 
(români sau străini), dar numai pentru medicamentele comercializate care se plătesc din 
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, 
potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, neavând relevanţă dacă 
medicamentele comercializate sunt incluse în programele naţionale de sănătate ori 
folosite în tratamentul ambulatoriu prin farmaciile cu circuit deschis, potrivit art. 1 din 
ordonanţa de urgenţă” (decizia CCR nr.263/21.05.2013 publicată în Monitorul Oficial 
nr.418/10.07.2013). 

În consecinţă, reclamanta SC [...] SRL este subiect plătitor al taxei clawback. 
ii. Referitor la nerespectarea principiului neutralităţii fiscale instituit de art.3 lit.a 

din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin faptul că obligaţia plăţii contribuţiei 
trimestriale revine exclusiv deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor sau reprezentanţilor legali ai acestora, fiind înlăturaţi de la plată cei care 
se interpun în lanţul producător – distribuitor, reţinem faptul că, în cadrul unei ample 
jurisprudenţe, Curtea Constituţională a stabilit că deţinătorii autorizaţiilor de punere pe 
piaţă a medicamentelor nu pot invoca faptul că ceilalţi participanţi la distribuţia şi 
comercializarea medicamentelor nu sunt obligaţi la plata taxei clawback. 

Astfel, potrivit instanţei de contencios constituţional (decizia nr.268/07.05.2014 
publicată în Monitorul Oficial nr.487/01.07.2014; decizia nr.263/21.05.2013 publicată în 
Monitorul Oficial nr.418/10.07.2013 ; decizia nr.249/21.05.2013 publicată în Monitorul 
Oficial nr. 408/05.07.2013) „taxa de clawback este o taxă parafiscală, stabilită potrivit 
prevederilor art. 139 din Constituţie”, în virtutea cărora "impozitele, taxele şi orice alte 
venituri ale cugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai 
prin lege" şi „este dreptul exclusiv al legiuitorului să stabilească plătitorii taxelor 
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parafiscale, în speţă ai taxei de clawback, respectiv "agenţii economici" care sunt vizaţi în 
mod expres de reglementările OUG nr. 77/2011”. 

 Tot Curtea Constituţională a arătat că „distribuitorii şi farmaciile nu sunt 
beneficiari ai autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, ci simpli prestatori de 
servicii pentru care sunt îndreptăţiţi la încasarea unui tarif, iar, pe de altă parte, aceştia 
sunt supuşi sistemului fiscal general, respectiv plata taxei pe valoarea adăugată sau 
impozitul pe profit”. 

Având în vedere precizările Curţii Constituţionale, apreciem că susţinerea 
referitoare la nerespectarea principiului neutralităţii fiscale nu este întemeiată. 

iii. Cu privire la nerespectarea principiului certitudinii impunerii, constatăm 
următoarele: 

Prin adresa nr.MS/FD/3182/01.08.2013, act administrativ contestat, în temeiul 
dispoziţiilor Legii nr.95/2006 şi ale OUG nr.77/2011, a fost comunicată reclamantei 
valoarea procentului „p” pentru trimestrul II 2013 ca fiind în cuantum de 14,55%, 
precum şi consumul de medicamente pentru trimestrul II 2013 suportat din Fondul 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii aferent 
vânzărilor societăţii, ca plătitor de contribuţie pentru medicamentele din lista depusă 
pentru care se datorează contribuţia trimestrială, consum care este prevăzut în anexa şi 
care conţine TVA, urmând ca acesta „să fie dedus de fiecare deţinător de autorizaţie de 
punere pe piaţă”, astfel cum rezultă din adresă. 

Conform art.3 lit.b din Legea nr.571/2003, unul dintre principiile fiscalităţii este 
reprezentat de „certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu 
conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie 
precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina 
fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management 
financiar asupra sarcinii lor fiscale”. 

Potrivit prevederilor art.3 din OUG nr.77/2011 „(1) Contribuţia trimestrială se 
calculează prin aplicarea unui procent "p" asupra valorii consumului de medicamente 
suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, din care se exclude consumul pentru medicamentele prevăzute la 
art. 12 pentru care se încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat din sume 
suplimentare alocate în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
consum aferent vânzărilor fiecărui plătitor de contribuţie. 
    (2) Procentul "p" se calculează astfel: 
 
        (CTt - BAt) 
    p = ----------- x 100, 
            CTt 
 
    unde: 
    CTt = valoarea consumului total trimestrial de medicamente pentru care există 
obligaţia de plată prevăzută la art. 1, suportată din Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, raportată Casei Naţionale de 
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Asigurări de Sănătate de casele de asigurări de sănătate, conform datelor înregistrate în 
platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate, din care se exclude consumul 
pentru medicamentele prevăzute la art. 12 pentru care se încheie contracte cost-
volum/cost-volum-rezultat din sume suplimentare alocate în bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate; 
    BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din Fondul 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, 
    unde CTt şi BAt nu includ taxa pe valoarea adăugată, iar BAt este de 1.515 milioane 
lei. 
   (3) Valoarea procentului "p" se comunică persoanelor prevăzute la art. 1 de către Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate, odată cu consumul trimestrial prevăzut la art. 5 alin. 
(7)”. 
 Potrivit prevederilor art.5 alin(7) din OUG nr.77/2011, „(7) Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate transmite în format electronic persoanelor prevăzute la art. 1, până 
la finele lunii următoare expirării trimestrului pentru care datorează contribuţia, valoarea 
aferentă consumului centralizat de medicamente care include şi TVA suportat din Fondul 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pe 
baza raportărilor transmise de casele de asigurări de sănătate, conform datelor înregistrate 
în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate”. 
 Astfel, taxa clawback se calculează, conform dispoziţiilor legale, prin aplicarea 
unui procent „p” asupra valorii consumului de medicamente suportate din Fondul 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. 
 Potrivit expertizei contabile, valorile transmise de Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate au la bază consumurile de medicamente din trimestrul II 2013, valoare care 
conţine şi TVA, fiind calculat la preţul de referinţă suportat de FNUASS. 
 Astfel cum se arată şi în Ordinul nr.524/01.08.2013 emis de Preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, CTt - respectiv valoarea consumului total trimestrial 
de medicamente aferentă trimestrului II 2013 este de 1.773.015.898,31 lei ( fără TVA ), 
iar conform art.2, se transmite către deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor consumul centralizat raportat la valoarea de 1.932.587.329,16 lei, 
valoare care conţine TVA, potrivit art.2 alin.(3) din Ordin.  
 Astfel cum rezultă din formula de calcul menţionată şi din datele transmise 
reclamantei, în funcţie de valoarea consumului trimestrial de medicamente comunicat 
prin adresă (valoare care include TVA), se calculează şi contribuţia trimestrială datorată, 
prin aplicarea procentului „p”. 
 Potrivit Curţii Constituţionale (decizia nr.268/07.05.2014 publicată în Monitorul 
Oficial nr.487/01.07.2014), „deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor nu sunt dezavantajaţi întrucât taxa clawback, respectiv contribuţia 
rezultată în urma aplicării procentului „p”, depinde de valoarea propriilor vânzări şi în 
funcţie de valoarea vânzărilor totale trimestriale de referinţă”. 
 Or, comunicarea unui consum total trimestrial de medicamente, în cauza de faţă 
aferent trimestrului II 2013, la o valoare care conţine TVA, fără a se specifica la ce este 
aplicată TVA, încalcă principiul certitudinii impunerii fiscale, în condiţiile în care 
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contribuabilul nu este în măsură să cunoască exact consumul de medicamente sau 
valoarea acestui consum, valoarea exactă a propriilor vânzări, astfel cum arată şi Curtea 
Constituţională, iar menţiunea că reclamanta îşi poate deduce TVA nu are suport legal şi 
nu rezultă în ce modalitate se poate face o astfel de deducere. 

 Astfel cum este comunicată, valoarea acestui consum este incertă sub aspectul 
modului de determinare a acesteia. 

 Apreciem, în consecinţă, că acest motiv de nelegalitate este întemeiat şi atrage 
anularea actului administrativ contestat, valoarea consumului total trimestrial de 
medicamente, comunicat în anexă, nefiind calculat legal. 
 iv.  Referitor la susţinerea potrivit căreia taxa clawback încalcă şi principiul evitării 
dublei impuneri, întrucât se calculează avându-se în vedere valoarea vânzărilor de 
medicamente ale fiecărui plătitor de contribuţie, suportate din Fondul naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, incluzând adaosurile 
comerciale aplicate de operatorii economici ce comercializează en-detail aceste produse, 
reţinem că un astfel de calcul este corect, tocmai pentru că valoarea consumului de 
medicamente este suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 
din bugetul Ministerului Sănătăţii cu tot cu adaosul comercial. 
 Cu alte cuvinte, farmaciile cu circuit deschis, unităţile sanitare cu paturi şi centrele 
de dializă raportează caselor de asigurări de sănătate valoarea consumului de 
medicamente, valoarea care conţine nu numai TVA ci, bineînţeles, adaosurile comerciale 
aplicate de operatorii economici ce comercializează medicamentele. 
 v. Cu privire la faptul că pentru cinci dintre produsele reclamantei, consumul de 
medicamente pentru trimestrul II 2013 comunicat prin anexa adresei este vădit superior 
vânzărilor ce rezultă din evidenţele financiar – contabile ale societăţii ca fiind efectiv 
realizate în perioada de referinţă, reţinem faptul că, astfel cum rezultă din expertiza 
contabilă judiciară, la 4 medicamente, redate în tabelul raportului de expertiză, valoarea 
comunicată este mai mare decât vânzarea reală înregistrată de reclamantă în trimestrul II 
2013. 
 Se menţionează, de asemenea, că la 27 de medicamente, consumul transmis de 
CNAS este inferior comparativ cu vânzările reale făcute de reclamantă în trimestrul II 
2013. 
 O astfel de neconcordanţă între datele menţionate, date care influenţează valoarea 
vânzărilor proprii ale reclamantei, atrage nelegalitatea comunicării, întrucât, astfel cum 
am arătat anterior, taxa clawback depinde de valoarea propriilor vânzări şi în funcţie de 
valoarea vânzărilor totale trimestriale de referinţă. 
 Faţă de argumentele expuse, întrucât se constată nelegalitatea actului administrativ 
contestat, Curtea de Apel va admite acţiunea şi va anula adresa nr. 
MS/FD/3182/01.08.2013 emisă de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Judecător redactor Ramona Poppa 
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2. Refuzul nejustificat al autorității publice centrale de a rezolva cererea 
privitoare la aplicarea prevederilor legii dialogului social. Admiterea excepției 
necompetenței materiale a curții de apel. Declinarea competenței în favoarea secției 
civile a tribunalului. 
 

Sentinţa civilă nr. 108/CA/16.06.2015 
Dosar nr. 336/36/2015 

 
Potrivit reclamantului, refuzul nejustificat al pârâtului vizează aplicarea dispoziţiilor Legii 

nr.62/2011 privind dialogul social, respectiv a procedurii concilierii reglementate de art.168 – 174, 
conciliere care priveşte soluţionarea conflictelor colective de muncă. 

Această procedură de conciliere se realizează prin intermediul şi cu implicarea unei autorităţi 
publice centrale, deci nu atrage competenţa instanţei de contencios administrativ în cazul refuzului 
acestei autorităţi de a efectua concilierea. 

Competenţa instanţei de contencios administrativ presupune ca obiectul cererii reclamantului şi, 
ulterior, al refuzului nejustificat, să aibă legătură cu un raport juridic de drept administrativ, să se 
fundamenteze pe un drept public, chiar dacă textul art.2 alin.(1) lit.i) din Legea nr.554/2004 nu face 
referire la un anume obiect al cererii. 

În cauza de faţă se urmăreşte valorificarea unui drept care ţine de sfera raporturilor de muncă, 
respectiv participarea la concilierea conflictului colectiv de muncă, obiectul refuzului pârâtului 
situându-se în sfera dreptului privat, care îşi găseşte reglementare chiar în legea dialogului social. 
 

Art.95 pct.1 și art.130 alin.(2) NCPC 
Art.2 alin.(1) lit.i) din Legea nr.554/2004 

Art.168 alin.(2) din Legea nr.62/2011 
 

1. Prin cererea înregistrată la data de 07.05.2015 pe rolul Curţii de Apel Constanţa 
– Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal sub nr.336/36/2015, reclamanta 
Federaţia [...] a Sindicatelor Libere din [...] a solicitat obligarea pârâtului Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la efectuarea concilierii 
conflictului de muncă declanşat la nivelul grupului de unităţi format din SC [...] SA şi SC 
[...] SRL, precum şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de litigiu, 
susţinând următoarele: 

Federaţia reclamantă a solicitat celor două entităţi membre ale grupului, negocierea 
unui contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, în urma refuzului acestora 
fiind declanşat conflictul de muncă potrivit art.156 coroborat cu art.161 alin.1 lit.a din 
Legea nr.62/2011 privind dialogul social. 

Arată reclamanta că a solicitat expres ministerului să procedeze în conformitate cu 
art. 168 şi următoarele din Legea nr.62/2011 privind dialogul social, cu privire la 
concilierea conflictului de muncă, însă la data de 27.11.2014 reclamantei i s-a comunicat 
faptul că s-a anulat concilierea stabilită pentru data de 02.12.2014. 

S-a procedat ulterior la o nouă solicitare de efectuare a procedurii de conciliere, iar 
prin adresa nr.1612/28.11.2014 respinge în totalitate solicitarea reclamantei, împrejurarea 
care a condus la formularea prezentei cereri de chemare în judecată. 
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Susţine reclamanta că în cauză sunt incidente prevederile art.2 alin.1 lit.i coroborat 
cu art.2 alin.1 lit.n din Legea nr.554/2004, fiind vorba despre un refuz nejustificat al 
instituţiei pârâte de a soluţiona o cerere, reclamanta fiind în situaţia reglementată de art.8 
alin.1 din Legea nr.554/2004. 

În drept sunt invocate prevederile Legii nr.62/2011 şi cele ale Legii nr.554/2004. 
2. La termenul de judecată din data de 15 iunie 2015, Curtea a invocat din oficiu, 

potrivit prevederilor art.130 alin.(2) NCPC, excepţia necompetenţei materiale a Curţii 
de Apel Constanţa şi declinarea cauzei spre competentă soluţionare Tribunalului 
Constanţa – Secţia I civilă, excepţie apreciată ca fiind întemeiată şi pe care o va admite, 
pentru următoarele argumente: 

Competenţa materială a instanţei în soluţionarea prezentei cauze este dată de natura 
litigiului dedus judecăţii, rezultată din natura raportului juridic invocat. 

Astfel, reclamanta susţine că litigiul este în competenţa instanţei de contencios 
administrativ pentru că în cauză se contestă refuzul nejustificat al autorităţii publice 
centrale care are calitatea de pârâtă, de a rezolva cererea federaţiei reclamante în legătură 
cu aplicarea prevederilor Legii nr.62/2011 privind dialogul social. 

Potrivit dispoziţiilor art.2 alin.(1) lit.i) din Legea nr.554/2004 „refuz nejustificat de 
a soluţiona o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva 
cererea unei persoane ( … )”. 

Conform art.8 alin.(1), „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”. 

Art.2 alin.(1) lit.f) defineşte contenciosul administrativ ca fiind „activitatea de 
soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii 
organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar 
conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, 
în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul 
nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim”. 

Potrivit reclamantului, refuzul nejustificat al pârâtului vizează aplicarea 
dispoziţiilor Legii nr.62/2011 privind dialogul social, respectiv a procedurii concilierii 
reglementate de art.168 – 174, conciliere care priveşte soluţionarea conflictelor colective 
de muncă. 

Potrivit art.168 alin.(2) din Legea nr.62/2011, „În termen de 3 zile lucrătoare de la 
înregistrarea sesizării, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în cazul 
conflictelor colective de muncă la nivel de grup de unităţi sau la nivel sectorial, ( … ), 
desemnează delegatul său pentru participarea la concilierea conflictului colectiv de 
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muncă şi comunică datele persoanei desemnate atât organizaţiei sindicale ori 
reprezentanţilor angajaţilor, cât şi angajatorului sau organizaţiei patronale. 
    (3) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv inspectoratul teritorial 
de muncă, după caz, convoacă părţile la procedura de conciliere într-un termen ce nu 
poate depăşi 7 zile lucrătoare de la data desemnării delegatului”. 

Se reglementează, aşadar, o procedură de soluţionare a conflictelor de muncă la 
nivel de grup de unităţi, procedură care presupune implicarea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  

Or, numai împrejurarea că această procedură de conciliere se realizează prin 
intermediul şi cu implicarea unei autorităţi publice centrale, nu atrage competenţa 
instanţei de contencios administrativ în cazul refuzului acestei autorităţi de a efectua 
concilierea. 

Competenţa instanţei de contencios administrativ presupune ca obiectul cererii 
reclamantului şi, ulterior, al refuzului nejustificat, să aibă legătură cu un raport juridic de 
drept administrativ, să se fundamenteze pe un drept public, chiar dacă textul art.2 alin.(1) 
lit.i) din Legea nr.554/2004 nu face referire la un anume obiect al cererii. 

În cauza de faţă se urmăreşte valorificarea unui drept care ţine de sfera raporturilor 
de muncă, respectiv participarea la concilierea conflictului colectiv de muncă, obiectul 
refuzului pârâtului situându-se în sfera dreptului privat, care îşi găseşte reglementare 
chiar în legea dialogului social. 

Drept urmare, instanţa de contencios administrativ nu este competentă să analizeze 
cererea reclamantului ce excede sferei dreptului administrativ, competenţa de soluţionare 
revenind instanţei de drept comun care judecă conflictele de muncă în primă instanţă, 
respectiv Tribunalul, conform art.95 pct.1 NCPC. 

Faţă de argumentele expuse, în baza art.132 alin.(1) şi (3) NCPC, Curtea de Apel 
Constanţa va admite excepţia necompetenţei sale materiale şi va declina competenţa în 
favoarea Tribunalului Constanţa – Secţia I civilă, competentă să soluţioneze conflictele 
de muncă. 

Judecător redactor Ramona Poppa 
 

3. Obligația de plată a contribuțiilor anuale pentru serviciile destinate 
protecției copilului aflat în dificultate. Finanţarea serviciilor sociale destinate 
protecţiei adulţilor cu handicap. 

Decizia civilă nr. 646/CA/20.05.2015 
Dosar nr. 548/118/2014 

 
          Obligaţia comunităţilor locale de a susţine activitatea de protecţie a copilului este reglementată 
de art.5 alin.3 din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în forma 
în vigoare în perioada 2011 - 2013, care prevede că „În subsidiar, responsabilitatea revine 
colectivităţii locale din care fac parte copilul şi familia sa. Autorităţile administraţiei publice locale au 
obligaţia de a sprijini părinţii sau, după caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligaţiilor 
ce le revin cu privire la copil, dezvoltând şi asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile şi 
de calitate, corespunzătoare nevoilor copilului.”, precum şi de art.118 alin.1 lit.a potrivit cu care 
„Prevenirea separării copilului de familia sa, precum şi protecţia specială a copilului lipsit, temporar 
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sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi se finanţează din următoarele surse: a) bugetul local al 
comunelor, oraşelor şi municipiilor”. 

În speţă, reclamanta nu a solicitat sume ce depăşesc standardul de cost prevăzut de lege, ci a 
solicitat obligarea comunităţii locale la plata contribuţiei proprii prevăzute de lege, calculată la un 
cuantum de 25% din standardul de cost anual.  
          Referitor la finanţarea centrelor publice de zi sau de tip rezidenţial în care sunt îngrijite şi 
protejate persoanele adulte cu handicap, acesta se face din bugetul propriu al consiliului judeţean pe 
teritoriul şi în subordinea căruia se află centrul, iar în situaţia în care persoana cu handicap provine de 
pe raza altei unităţi administrativ teritoriale, cheltuielile se decontează între autorităţile publice 
judeţene în condiţiile art.33 alin.2 şi 3 şi ale art.34 alin.4 din HG nr.268/2007. 
          Deci, obligaţia legală de a suporta cheltuielile aferente activităţii de protecţie a persoanelor 
adulte cu handicap, realizată în centrele publice, nu revine autorităţilor publice ale comunelor, 
oraşelor sau municipiilor, ci consiliilor judeţene, precum şi persoanelor internate în centre sau 
susţinătorilor acestora, în limitele contribuţiei lunare stabilite prin Ordinul 467/2009. 
 

         Aart.5 alin.3 din Legea nr.272/2004 
Art.6 alin.1 lit. a din HG nr.23/2010  

OUG nr.58/2014 
Art.94 alin.1 din Legea nr.448/2006 

Art.33 alin.2 şi 3 şi art.34 alin.4 din HG nr.268/2007 
 

Prin cererea formulată la data de 23.01.2014 şi înregistrată pe rolul Tribunalului 
Constanţa sub nr.548/118/2014, astfel cum a fost precizată, reclamanta Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa a obligarea pârâţilor Consiliul Local 
al comunei [...], jud. Constanţa şi Comuna [...], prin Primar, la plata sumei de 340.267,48 
lei, aferentă perioadei ianuarie 2010 – septembrie 2013, reprezentând contribuţia la 
finanţarea activităţii de protecţie a copiilor protejaţi în sistem rezidenţial, de asistenţă 
maternală, persoanelor majore care beneficiază de protecţie conform art.51 din Legea 
nr.272/2004, modificată prin Legea nr.257/2013, precum şi întreţinerea persoanelor 
adulte protejate în centre specializate aflate în subordinea reclamantei, pentru beneficiarii 
proveniţi de pe raza unităţii administrativ-teritoriale a pârâtului; cu cheltuieli de judecată. 
          Prin Sentinţa civilă nr.139/27.01.2015 Tribunalul Constanţa a admis excepţia 
prescrierii dreptului material la acţiune pentru pretenţiile aferente anului 2010 şi a 
respins acţiunea, pentru celelalte pretenţii, ca nefondată. 
          Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, care a criticat soluţia instanţei de 
fond ca fiind nelegală, invocând dispoziţiile art.20 din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004 şi art. 483 şi urm. NCPC. 
          Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, 
în cauză sunt aplicabile disp. art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la 
prevederile art.425 alin.1 lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente 
numai motivele de casare invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, 
după caz, s-au respins.” 
  În motivarea recursului, reclamanta a arătat că soluţia instanţei de fond cu 
privire la excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune este nelegală, fiind 
pronunţată cu încălcarea normelor de drept material. 
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 Susţine recurenta că instanţa de fond nu indică motivul pentru care stabileşte că 
data la care a început să curgă termenul de prescripţie pentru pretenţiile aferente anului 
2010 este 01.01.2011, astfel încât să justifice modul în care a aplicat norma de drept 
reţinută ca fiind incidentă în speţă (Decretul nr.167/1958), în condiţiile în care la această 
dată (01.01.2011) nu era stabilită şi comunicată pârâţilor valoarea contribuţiei datorate 
pentru anul 2010, aşa cum rezultă cu claritate din probele administrate în cauză. 

Astfel, prin adresa sa din D6675/08.02.2011 (depusă la dosarul fondului), 
reclamanta DGASPC Constanţa a comunicat pârâţilor, în vederea includerii în buget, 
valoarea contribuţiei datorate la data de 31.12.2010. Similar, pentru anul 2011, valoarea 
datorată de către pârâţi a contribuţiei a fost comunicată prin adresa D31103/22.05.2012 
(depusă la dosarul fondului). 

De altfel, nici reclamanta şi nici pârâţii nu aveau cum să cunoască în mod anticipat 
valoarea exactă a contribuţiei anuale datorate, având în vedere modul legal de calcul, 
respectiv prin aplicarea procentului de 25% asupra costurilor anuale expres reglementate 
prin HG nr.23/2010, costuri stabilite de actul normativ pentru fiecare categorie de 
beneficiar al serviciilor sociale, pe tipuri de servicii sociale. 

Astfel, după finalizarea anului 2010 au fost cunoscute informaţiile necesare cu 
privire la (i) numărul beneficiarilor serviciilor sociale proveniţi de pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale şi (ii) tipul serviciilor sociale acordate, fiind determinată valoarea 
exactă a contribuţiei datorate de pârâţi pentru anul 2010 şi comunicată pârâţilor la data de 
08.02.2011 în vederea includerii în buget, conform obligaţiei asumate prin art.4 din 
Convenţia de colaborare înregistrată la Primăria [...] sub nr.205/01.02.2011. 

În aceste condiţii, consideră că termenul de prescripţie nu poate începe să curgă la 
data de 01.01.2011, anterior stabilirii şi comunicării valorii sumelor datorate. 

Arată că şi raportările legale realizate de către DGASPC către Ministerul Muncii 
privind beneficiarii serviciilor sociale/costuri/tipuri de servicii se realizează conform 
legii, pentru identitate de raţiune, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul 
anterior; art.5 alin.2 din HG nr.23/2010 prevede că "Furnizorii publici de servicii sociale 
au obligaţia ca până la data de 30 aprilie a fiecărui an să transmită Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi autorităţilor administraţiei publice centrale 
aflate în subordinea acestuia datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de 
serviciu, înregistrate în anul anterior raportării." 

Mai susţine recurenta că, raportat la natura juridică a pretenţiilor şi a obligaţiilor 
legale ale pârâţilor, faţă de data comunicării valorii contribuţiei de către reclamantă, 
pârâţii aveau obligaţia includerii în bugetul anului 2011 a contribuţiei datorate pentru 
anul 2010, astfel încât termenul de prescripţie a început să curgă de la data de 
01.01.2012, având în vedere finalizarea exerciţiului bugetar al anului 2011 la 31.12.2011, 
în acest sens, solicitând a se avea în vedere definiţia anului bugetar dată de art.2 din 
Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, respectiv "anul financiar pentru care se 
aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi 
se încheie la data de 31 decembrie" şi  definiţia rectificării bugetare locale, respectiv 
"operaţiunea prin care se modifică, în cursul exerciţiului  bugetar, bugetele prevăzute la 
art.1 alin.2, cu obligativitatea menţinerii echilibrului bugetar". În egală măsură, se 
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arată, trebuie avută în vedere obligativitatea includerii în bugetul local al cheltuielilor 
privind asistenţa socială, aceste cheltuieli constituind parte a secţiunii de funcţionare a 
bugetelor locale, care reprezintă partea de bază, obligatorie, a bugetelor conform Legii 
nr.273/2006. 

În concluzie, consideră că la data introducerii acţiunii termenul de prescripţie - 
început să curgă la 01.01.2012 pentru pretenţiile aferente anului 2010, cuantificate şi  
comunicate în anul 2011- nu s-a împlinit. 

În ceea ce priveşte norma de drept aplicabilă (Decretul nr.167/1958), solicită a se 
avea în vedere că Tribunalul Constanţa a reţinut într-un litigiu similar (cerere de chemare 
în judecată identică, formulată de DGASPC Constanţa împotriva C.L. [...] şi Comunei 
[...] - dosar nr.1081/118/2014) că litigiul nu este unul civil, astfel încât nu este supus nici 
dispoziţiilor privind prescripţia extinctivă, astfel cum era reglementată prin Decretul 
nr.167/1958 (anexat  încheierea din 19.12.2014 pronunţată în dosar nr.1081/118/2014). 

De asemenea, în alte speţe similare (cereri de chemare în judecată identice, 
formulate de DGASPC Constanţa împotriva CL 23 August şi Comunei 23 August - dosar 
nr. 555/118/2014, respectiv împotriva Municipiului Medgidia şi  CL Medgidia - dosar nr. 
1068/118/2014) chiar şi  în măsura în care Tribunalul Constanţa a reţinut aplicabilitatea 
Decretului nr.167/1958, s-a constatat incidenţa art.16, apreciindu-se că adresele transmise 
de reclamantă prin care a fost comunicată valoarea contribuţiei datorate au întrerupt 
cursul prescripţiei (anexat hotărârile judecătoreşti). 

Concluzionând pe motivul de recurs ce vizează modul de soluţionare a excepţiei 
prescripţiei, în ceea ce priveşte fondul cauzei, judecătorul fondului reţine existenţa 
obligaţiei pârâţilor de a contribui la acoperirea cheltuielilor realizate de către reclamantă 
pentru serviciile sociale obiect al cererii introductive, pentru beneficiarii proveniţi de pe 
raza com. [...]. 

Cu toate acestea, normele legale reţinute sunt aplicate în mod greşit cu privire la : 
(i)obligaţia legală de finanţare a serviciilor sociale de la bugetul comunelor inclusiv în 
situaţia stabilirii costurilor serviciilor sociale la nivelul standardelor de cost reglementate 
prin HG nr. 23/2010, precum în speţă şi nu doar în cazurile în care costurile necesare 
depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost, aşa cum reţine judecătorul fondului în 
mod greşit prin hotărârea atacată, şi (ii) contribuţia comunităţilor locale la finanţarea 
acestor servicii în cuantum de 25% reglementată pentru perioada în litigiu de HG 
nr.457/2000. 

În acest context, apreciază că se impune a sublinia soluţia aceluiaşi judecător într-o 
speţă identică (cerere de chemare în judecată cu acelaşi obiect formulată împotriva CL 
Agigea şi  Comunei Agigea) soluţionată în sensul admiterii acţiunii prin sentinţa civilă 
nr.2977/19.12.2014 în dosarul nr.553/118/2014 al Tribunalului Constanţa - Secţia de 
Contencios Administrativ şi Fiscal.  

În opinia recurentei, judecătorul fondului interpretează greşit dispoziţiile HG nr. 
23/2010, reţinând că pârâţii aveau obligaţia de finanţare doar în temeiul art.3 din actul 
normativ, în cazul în care costurile ar fi depăşit nivelul prevăzut de standardele de cost - 
raţionament ce denotă o aplicare greşită a textelor actului normativ, inexplicabil de altfel 
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în condiţiile în care judecătorul reţine incidenţa în speţă a dispoziţiilor art.6 alin.2 din HG 
nr.23/2010, pe care le şi citează în cuprinsul hotărârii. 

Solicită a observa că niciunul dintre textele actului normativ nu pot conduce la o 
asemenea concluzie, obligaţia de finanţare a serviciilor sociale obiect al cererii 
introductive de la bugetele locale, în situaţia în care costurile sunt la nivelul standardelor 
de cost, fiind expres reglementată de dispoziţiile art.6 din HG nr.23/2010. 

Arată că dispoziţiile art.3 din HG nr.23/2010 reglementează o situaţie inaplicabilă 
speţei, în care costurile necesare serviciilor sociale depăşesc nivelul standard reglementat 
în anexele actului normativ. 

De asemenea, susţine recurenta, instanţa de fond reţine fără temei legal că 
dispoziţiile HG nr.457/2000 au fost abrogate implicit prin Legea nr.272/2004, începând 
cu data de 01.01.2005, în condiţiile în care nu ne aflăm în prezenţa unui eveniment 
legislativ implicit, aşa cum reţine instanţa de fond, un asemenea eveniment nefiind 
recunoscut în cazul actelor normative speciale (caracterul special al unei reglementări 
este dat de obiectul acesteia, circumstanţiat la anumite categorii de situaţii şi de specificul 
soluţiilor legislative pe care le instituie, precum reglementarea ce face obiectul HG 
nr.457/2000). 

 În acest sens, invocă disp. art.67 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative, susţinând, totodată, că HG 
nr.457/2000 nu este menţionată expres în cuprinsul art.142 din Legea nr.272/2004.  

Menţionează recurenta că, deşi în alin. (3) al art.142 se prevede că se abrogă şi 
orice alte dispoziţii contrare, prin HG nr.457/2000 au fost aprobate normele 
metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea 
activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, dispoziţii care se regăsesc şi la 
art.118 alin.1 din Legea nr 272/2004, nefiind deci contrare. 

Astfel, actul normativ cuprinde reglementări cu privire la finanţarea activităţii de 
protecţie pentru mai multe categorii de beneficiari, respectiv copilul aflat în dificultate, 
din centrele de plasament sau încredinţat unei familii sau persoane, copilul cu handicap, 
copilul care rămâne în centrele de plasament ori la familia sau persoana căreia i-a fost 
încredinţat sau dat în plasament şi după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă 
îşi continuă studiile, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani, esenţial fiind că Legea 
nr.272/2004 a menţinut toate aceste categorii de beneficiari de asistenţă socială, cât şi 
obligaţia de finanţare a comunităţilor locale; astfel, soluţia juridică reglementată de 
dispoziţiile art.19 din OUG nr.26/1997 nu a fost modificată, din contră, fiind preluată cu 
acelaşi conţinut de dispoziţiile Legii nr.272/2004. 

Apreciază recurenta că, în speţă, este aplicabil un cadru de reglementare special, 
care instituie obligaţii exprese de finanţare a serviciilor sociale de la bugetele comunelor, 
oraşelor şi municipiilor, indiferent dacă costul acestor servicii este stabilit la nivelul 
costurilor standard sau dacă depăşesc aceste costuri reglementate (ipoteză care nu face 
obiectul cauzei), în cuantum de 25 % pentru perioada 2010 - septembrie 2013 ce face 
obiectul cauzei. 
 Intimaţii pârâţi Consiliul Local al Comunei [...] şi Comuna [...] prin Primar au 
depus întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat deoarece debitul invocat 
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nu are caracter cert, lichid şi exigibil, iar stabilirea unei cote de contribuţie din plafonul 
standard prevăzut de  HG nr.23/2010 nu are niciun fundament legal. 
  Analizând cauza sub aspectul motivului de casare invocat, Curtea constată că 
recursul este fondat în parte. 
          Recurenta a invocat ca temei de casare disp. art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură 
civilă, respectiv „când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a 
normelor de drept material”, criticând soluţia primei instanţe sub aspectul modului de 
soluţionare a excepţiei prescripţiei, precum şi cu privire la respingerea acţiunii pe fond. 

În ceea ce priveşte excepţia prescrierii dreptului la acţiune pentru perioada anului 
2010, Curtea constată că soluţia este corectă. 

În lipsa unor dispoziţii speciale şi derogatorii, termenul de prescripţie aplicabil în 
cauză este cel general, reglementat de art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958 şi începe să 
curgă, conform art.7 alin.1 din acelaşi act normativ, de la data la care s-a născut dreptul la 
acţiune, respectiv de la data când reclamanta putea să pretindă plata de la autoritatea 
publică locală. 

Ori, potrivit modului de acordare a finanţării stabilit de art.5 din HG nr. 457/2000 
pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor 
comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a 
celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în 
condiţiile art.19 din OUG nr.26/1997, dispoziţii legale pe care reclamanta îşi întemeiază 
acţiunea, autorităţile administraţiei publice locale erau ţinute să vireze contribuţia lunară, 
care reprezenta 1/12 din contribuţia anuală, până la data de 10 a fiecărei luni, serviciului 
public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean, respectiv 
a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti. 

Prin urmare, chiar dacă art.4 din actul normativ menţionat vorbeşte de nivelul 
contribuţiei anuale a comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului, 
plata contribuţiei trebuia să se facă lunar, situaţie în care termenul de prescripţie curge 
pentru fiecare sumă datorată lunar, conform art.12 din Decretul nr.167/1958, care 
prevede că „În cazul când un debitor este obligat la prestaţiuni succesive, dreptul la 
acţiune cu privire la fiecare din aceste prestaţiuni se stinge printr-o prescripţie deosebită.” 

Ori, având în vedere data formulării acţiunii – 23.01.2014 - , în mod corect prima 
instanţă a reţinut că pentru anul 2010 acţiunea este prescrisă, această perioadă 
neîncadrându-se în termenul general de prescripţie de 3 ani, calculat anterior introducerii 
acţiunii. 

În raport de cele arătate, Curtea apreciază lipsite de relevanţă aserţiunile recurentei 
privind raportările anuale pe care este obligată să le facă ministerului de resort, precum şi 
cu privire la modul de stabilire a exerciţiului financiar anual. În egală măsură, susţinerile 
referitoare la întreruperea termenului de prescripţie prin comunicarea sumelor de plată 
către pârâţi sunt lipsite de orice fundament juridic. 

Pe fondul cauzei, Curtea constată că, într-adevăr, soluţia primei instanţe încalcă 
normele de drept material incidente în cauză în ceea ce priveşte obligaţia de plată a 
contribuţiilor anuale pentru serviciile destinate protecţiei copilului aflat în dificultate. 
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          Astfel, obligaţia comunităţilor locale de a susţine activitatea de protecţie a copilului 
este reglementată de art.5 alin.3 din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, în forma în vigoare în perioada 2011 - 2013, care prevede că „În 
subsidiar, responsabilitatea revine colectivităţii locale din care fac parte copilul şi familia 
sa. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini părinţii sau, după 
caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligaţiilor ce le revin cu privire la 
copil, dezvoltând şi asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile şi de calitate, 
corespunzătoare nevoilor copilului.”, precum şi de art.118 alin.1 lit.a potrivit cu care 
„Prevenirea separării copilului de familia sa, precum şi protecţia specială a copilului 
lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi se finanţează din următoarele 
surse: a) bugetul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor”. 

De asemenea, conform art.1 alin.2 din HG nr.457/2000, aplicabil în perioada de 
referinţă, „Consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale au obligaţia să prevadă cu 
prioritate în bugetele proprii sumele necesare în vederea finanţării activităţii de protecţie 
a copilului şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art.19 din 
ordonanţă (dispoziţii abrogate prin Legea nr.272/2004, dar preluate în art.51 alin.2 din 
Legea nr.272/2004).  

În ceea ce priveşte nivelul contribuţiei anuale a comunităţilor locale la finanţarea 
activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a copilului cu handicap, precum şi a 
persoanei majore de până la 26 de ani care se află în continuarea studiilor, acesta este 
stabilit prin art.4 alin.2 din HG nr.457/2000, care prevede că nu poate fi mai mic de 25% 
din costul anual pentru fiecare copil protejat sau persoană majoră. 

Având în vedere că, odată cu intrarea în vigoare a HG nr.23/2010 privind 
aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, a devenit inaplicabil art.3 din HG 
nr.457/2000, în temeiul căruia consiliul judeţean avea obligaţia de a stabili prin hotărâre, 
la începutul fiecărui an, costul anual pentru un copil şi pentru o persoană majoră care 
beneficia de protecţie în condiţiile art.118 din Legea nr.272/2004, Curtea constată că 
Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.120/03.04.2008 nu are eficienţă juridică în 
prezenta cauză, fiind emisă pentru anul 2008 în vederea stabilirii standardelor de cost 
anuale pentru persoanele aflate sub protecţie socială, în considerarea dispoziţiilor legale 
aplicabile la acel moment. 

Prin urmare, pentru perioada în discuţie, standardele de cost reprezentând costul 
minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale destinate 
protecţiei şi promovării drepturilor copilului, calculat pentru beneficiar/pe tipuri de 
servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate sau criteriilor prevăzute de lege, 
în funcţie de care se stabileşte nivelul contribuţiei comunităţilor locale sunt cele 
prevăzute de art.6 alin.1 lit. a din HG nr.23/2010 cu referire la anexa 1 din hotărâre. 

Referitor la aplicabilitatea HG nr.457/2000, Curtea apreciază că argumentele 
expuse de instanţa de fond cu privire la abrogarea implicită a acestui act normativ sunt 
neîntemeiate. 
          Astfel cum rezultă din preambulul HG nr.457/2000, hotărârea a fost dată în 
aplicarea art.24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.192/1999 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de 
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protecţie a copilului, iar nu a art.19 din OUG nr.26/1997, cum s-a reţinut în cauză. 
Trimiterea la dispoziţiile art.19 din OUG nr.26/1997, făcută chiar în denumirea HG 
nr.457/2000, se referă la faptul că intră sub incidenţa acestei reglementări şi situaţia 
copilului care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi care îşi continuă studiile, dar 
fără a depăşi vârsta de 26 de ani. 
         Ori, chiar dacă aceste dispoziţii au fost abrogate odată cu intrarea în vigoare a Legii 
nr.272/2004, protecţia copilului major aflat în continuarea studiilor a fost reglementată şi 
în legea nouă,  respectiv la art.51 alin.2 care prevede că „La cererea tânărului, exprimată 
după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile într-o formă de 
învăţământ de zi, protecţia specială se acordă, în condiţiile legii, pe toată durata 
continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.” 
          Prin urmare, se constată că, iniţial, obligaţia de a contribui la finanţarea activităţii 
de protecţie a copilului aflat în dificultate a fost prevăzută în art.23 lit.a din OUG 
nr.192/1999 care stabilea că „Activitatea serviciilor şi instituţiilor publice care îngrijesc şi 
asigură protecţia drepturilor copilului se finanţează din: 
    a) contribuţii obligatorii ale consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale din al 
căror teritoriu provin copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate sau persoana majoră 
care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.26/1997, republicată; criteriile de determinare a comunităţii locale din care provine 
copilul vor fi stabilite de agenţie şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia;” 
           În sensul celor menţionate, prin art.24 alin.1 din acelaşi act normativ s-a stabilit că 
„Nivelul contribuţiilor prevăzute la art. 23 lit. a) se stabileşte pe baza unei metodologii 
aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă”. 
          În baza acestor dispoziţii a fost emisă HG nr.457/2000 prin care au fost aprobate 
Normele metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la 
finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, 
precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art.19 din OUG 
nr.26/1997. 
          OUG nr.192/1999 a fost abrogată ulterior, prin OUG nr.12/2001, care a preluat 
aceleaşi dispoziţii în art.17 şi art.18.  
           Astfel, în conformitate cu art.17, „Activitatea serviciilor şi instituţiilor publice care 
asigură protecţia copilului se finanţează din următoarele surse: 
    a) contribuţii obligatorii ale consiliilor locale din a căror rază teritorială provin copilul 
cu handicap şi cel aflat în dificultate sau persoana majoră care beneficiază de protecţie în 
condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/1997 privind protecţia 
copilului aflat în dificultate, republicată; criteriile de determinare a comunităţii locale din 
care provine copilul sau persoana majoră se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al 
Autorităţii, cu avizul Ministerului Administraţiei Publice;”, iar la art.18 s-a stabilit că 
„(1) Nivelul contribuţiilor prevăzute la art.17 lit. a) se stabileşte pe baza unei metodologii 
aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
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    (2) Sumele prevăzute pentru activităţile de protecţie a copilului vor fi considerate 
prioritare. Consiliile locale sau judeţene nu vor acoperi alte tipuri de cheltuieli până când 
contribuţia lor la acest tip de activităţi nu este pe deplin acoperită. 
    (3) Sumele corespunzătoare contribuţiei unităţilor administrativ-teritoriale se cuprind 
în bugetul propriu al acestora şi se transferă direct serviciilor publice specializate pentru 
protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene.” 
          Faţă de succesiunea în timp a acestor norme, Curtea constată că obligaţia 
autorităţilor publice locale de a contribui la finanţarea activităţii de protecţie a copilului 
subzistă în perioada 2011 - 2013, iar nivelul contribuţiei este cel aprobat prin 
metodologie de către guvern, respectiv prin HG nr.457/2000. 
         Mai mult, Curtea reţine că abrogarea unui act normativ nu se poate face decât în 
condiţiile impuse de art.64 şi 67 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, condiţii ce nu sunt îndeplinite în cauză. 
         Abrogarea implicită (art.67 alin.1) intervine atunci când, în cazuri deosebite, în care 
la elaborarea şi adoptarea unei reglementări nu a fost posibilă identificarea tuturor 
normelor contrare, se poate prezuma că acestea au făcut obiectul modificării, completării 
ori abrogării lor implicite, însă o atare situaţie nu se identifică în speţă. 
         De asemenea, art.64 alin.4 prevede că „Dacă o normă de nivel inferior, cu acelaşi 
obiect, nu a fost abrogată expres de actul normativ de nivel superior, această obligaţie îi 
revine autorităţii care a emis prima actul.”, situaţie care, la fel, nu se regăseşte în cauză. 

Curtea consideră că abia la momentul adoptării OUG nr.58/2014, care modifică 
OUG nr.103/2013, respectiv începând cu luna octombrie a anului 2014, se poate vorbi de 
o modificare implicită a normelor mai sus-citate, dat fiind că se stabileşte în mod expres 
o contribuţie diferită a comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a 
copilului, respectiv de doar 10%. 

În egală măsură, Curtea constată că temeiul legal al acţiunii nu include disp. art.3 
din HG nr.23/2010, reţinute în motivare de către prima instanţă, potrivit cu care  „În 
situaţia în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor 
unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizării serviciului respectiv 
depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi 
comunelor, în calitate de furnizori publici de servicii sociale, alocă sumele necesare 
din veniturile proprii.”  

În speţă, reclamanta nu a solicitat sume ce depăşesc standardul de cost prevăzut de 
lege, ci a solicitat obligarea comunităţii locale la plata contribuţiei proprii prevăzute de 
lege, calculată la un cuantum de 25% din standardul de cost anual.  

Cât priveşte finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei adulţilor cu 
handicap, Curtea constată că cererea reclamantei de obligare a pârâţilor la plata 
unei cote de 25% din costul anual stabilit pentru persoanele adulte cu handicap este 
lipsită de temei legal. 
          Astfel, potrivit art.94 alin.1 din Legea nr.448/2006, „Protecţia persoanelor cu 
handicap se finanţează din următoarele surse: 
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    a) bugetul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor; (n.n. pentru serviciile sociale 
organizate şi administrate de comunităţile locale)  
    b) bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 
    c) bugetul de stat; 
    d) contribuţii lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap care beneficiază de 
servicii sociale în centre;” 
          De asemenea, art.54 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, „(1) Persoana cu handicap are dreptul să fie îngrijită 
şi protejată într-un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa. 
    (2) Finanţarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe teritoriul cărora funcţionează acestea. 
    (3) În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în 
condiţiile prevăzute la alin. (1), persoana cu handicap poate fi îngrijită şi protejată într-un 
centru aflat în altă unitate administrativ-teritorială. 
    (4) Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în 
baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care 
persoana cu handicap este îngrijită şi protejată.” 
          Din economia dispoziţiilor legale citate rezultă că finanţarea centrelor publice de zi 
sau de tip rezidenţial în care sunt îngrijite şi protejate persoanele adulte cu handicap se 
face din bugetul propriu al consiliului judeţean pe teritoriul şi în subordinea căruia se află 
centrul, iar în situaţia în care persoana cu handicap provine de pe raza altei unităţi 
administrativ teritoriale, cheltuielile se decontează între autorităţile publice judeţene în 
condiţiile art.33 alin.2 şi 3 şi ale art.34 alin.4 din HG nr.268/2007. 
          Mai mult, alin.3 al art.33 din HG nr.268/2007 prevede că „Decontarea 
cheltuielilor se face lunar pentru luna anterioară. Se decontează costul mediu lunar al 
cheltuielilor, din care se scade contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoana cu 
handicap.”, nivelul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap 
asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora fiind stabilit prin Ordinul Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr.467/2009. 
          Prin urmare, instanţa de recurs constată că obligaţia legală de a suporta cheltuielile 
aferente activităţii de protecţie a persoanelor adulte cu handicap, realizată în centrele 
publice nu revine autorităţilor publice ale comunelor, oraşelor sau municipiilor, ci 
consiliilor judeţene, precum şi persoanelor internate în centre sau susţinătorilor acestora, 
în limitele contribuţiei lunare stabilite prin Ordinul 467/2009. 
         Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurenţi sunt 
fondate în parte, urmează a admite recursul în baza art.496 alin.1 şi 498 alin.2 Cod 
procedură civilă şi a casa în parte sentinţa civilă nr.139/27.01.2015 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa;  rejudecând cauza, urmează a admite în parte acţiunea şi a obliga 
pârâţii la plata către reclamantă a sumei de 203.216,71 lei reprezentând contribuţie la  
finanţarea activităţii de protecţie a copiilor protejaţi în sistem rezidenţial, de asistenţă 
maternală, a persoanelor majore care  beneficiază de protecţie în temeiul art.51 din Legea 
nr.272/2004 pentru perioada 2011 - septembrie 2013. 
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          Se vor menţine dispoziţiile privind admiterea excepţiei prescrierii dreptului 
material la acţiune pentru pretenţiile aferente anului 2010, precum şi cele referitoare la 
respingerea ca nefondată a cererii pentru pretenţiile reprezentând contribuţie la finanţarea 
activităţii de întreţinere a persoanelor adulte protejate  în centrele specializate aflate în 
subordinea reclamantei. 

Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
 

4. Anulare acte administrative fiscale. Încheiere contract de asociere în 
participațiune cu Serviciul Public ADPP. Exercitarea exclusivă de către reclamantă 
a dreptului de folosință asupra terenului adus în asociere de către autoritatea 
publică locală. Obligarea reclamantei la plata taxei aferente terenului. 
 

Decizia civilă nr. 410/CA/01.04.2015 
Dosar nr. 3971/118/2014 

 
          În cazul actelor administrativ-fiscale emise de compartimentele de specialitate ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, calitatea procesuală pasivă şi, implicit, capacitatea procesuală a acestora 
este dată chiar de legiuitor, care le recunoaşte dreptul de a acţiona ca reprezentante ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, în calitate de organe fiscale.  

Deşi nu reprezintă un contract tipic de locaţiune, efectele contractului de asociere în 
participaţiune sunt aceleaşi cu privire la dreptul de folosinţă dobândit de către asociatul – agent 
economic asupra bunului adus în asociere de către asociatul pârât. 
         În speţă, părţile au înţeles ca pârâtul, în calitate de administrator al domeniului privat al unităţii 
administrativ-teritoriale, să aducă aport în asociere, în limitele dreptului său de administrare, doar 
folosinţa terenului, iar nu dreptul de proprietate.  
         În ceea ce priveşte exercitarea dreptului de folosinţă, aceasta este circumscrisă modului de 
funcţionare a asocierii, astfel cum părţile au înţeles să îl stabilească prin contract. Astfel, asociatul care 
administrează afacerea şi care intră în raporturile juridice cu terţii, respectiv agentul economic 
(comerciant) va fi cel care va exercita în numele asocierii dreptul de folosinţă asupra terenului, pârâtul 
pierzând dreptul său de folosinţă pe întreaga durată a asocierii.  
         Ori, potrivit art.256 alin.3 Cod fiscal, „Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului 
ori a unităţilor administrative-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". 
 

Art.17 Cod procedură civilă 
Legea nr.215/2001 

Art.256 alin.3 Cod fiscal 
 
         Prin cererea formulată la data de 20.05.2014 şi înregistrată pe rolul Tribunalului 
Constanţa sub nr.3971/118/2014, reclamanta SC [...] SA Mangalia a solicitat în 
contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală de Management Fiscal şi Control – Serviciul 
Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia anularea dispoziţiei  nr. 
11549/28.02.2014 emise de pârâtă şi obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată. 
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          Prin Sentinţa civilă nr.2506/30.10.2014 Tribunalul Constanţa a admis 
acţiunea şi a dispus anularea Dispoziţiei nr.11549/28.02.2014 şi a Deciziei de 
impunere nr.5286/29.01.2014 emise de pârâtă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Direcţia Generală de 
Management Fiscal şi Control - Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei 
Municipiului Mangalia, criticând soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală. 

Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de 
procedură, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin 
derogare de la prevederile art.425 alin.1 lit.b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde 
în considerente numai motivele de casare invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce 
s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 

Recurenta nu a indicat temeiul de casare, însă criticile formulate se încadrează în 
motivul prevăzut de art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură civilă, respectiv „când hotărârea a 
fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.” 

A susţinut recurenta că, faţă de împrejurarea că intimata - reclamantă a înţeles să 
cheme în judecată Direcţia Generală de Management Fiscal şi Control, înţelege să 
invoce excepţia lipsei capacităţii procesuale a pârâtei, având în vedere dispoziţiile 
art.17 din OG 92/2003, în raport de care subiectele raportului de drept fiscal sunt 
unităţile administrativ teritoriale care sunt reprezentate de autorităţile administraţiei 
publice locale, precum şi de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita 
atribuţiilor delegate de către autorităţile administrative. 

În raport de art.21 din Legea administraţiei locale nr.215/2001 şi faţă de disp. 
art.17 Cod procedură fiscală, subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile 
administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 
municipiilor, definite potrivit Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul, precum şi alte persoane care 
dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul acestui raport. 

Aşadar, solicită recurenta să se aprecieze că într-un litigiu precum cel prezent, 
generat de stabilirea unui raport de drept material fiscal, capacitate procesuală pasivă are 
unitatea administrativ-teritorială şi compartimentul de specialitate aflat în subordinea 
acesteia, care, în limita atribuţiilor delegate, a emis actul de impunere. 

Din perspectiva dispoziţiilor menţionate, reiese că acestea reprezintă unitatea 
administrativ-teritorială în raportul juridic fiscal, în considerarea faptului că emit acte 
fiscale, calitate care le conferă legitimitate procesuală pasivă faţă de dispoziţiile Legii 
nr.554/2004 potrivit cu care plângerea împotriva actelor administrativ-fiscale se judecă în 
contradictoriu cu emitentul actului. 

Consideră astfel că Direcţia Generală de Management Fiscal şi Control - Serviciul 
de Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia este un aparat aflat în 
subordinea unităţii administrativ-teritoriale din care face parte şi care nu are capacitate de 
folosinţă, aceasta neputând sta în judecată ca o persoană de drept public cu personalitate 
juridică. 

Prin urmare, faţă de argumentele mai sus expuse, solicită instanţei admiterea 
excepţiei invocate, cu consecinţa respingerii cererii de chemare în judecată ca fiind 
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introdusă împotriva unei persoane fără capacitate de folosinţă şi, implicit, fără calitate 
procesuală pasivă. 

Pe fond, solicită casarea hotărârii recurate, reţinerea cauzei spre rejudecare cu 
consecinţa respingerii acţiunii. 

Arată că prin Hotărârea nr.212/2003, la art.1, Consiliul Local al Municipiului 
Mangalia a stabilit în sarcina Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi 
Privat încheierea de contracte de asociere sau închiriere pentru bunurile imobile 
proprietatea publică sau privată a municipiului Mangalia aflate în administrare, astfel că 
la data de 08.02.2006 s-a încheiat între Serviciul Public Administrarea Domeniului 
Public şi Privat şi SC [...] SA contractul de asociere nr.362. 

Potrivit art.2 din Contractul de asociere nr.362/08.02.2006, obiectul contractului îl 
constituie asocierea în vederea exploatării terenului pentru realizarea unui obiectiv cu 
destinaţie legal aprobată - prestări servicii. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare şi HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Decizia de impunere 
nr.5286/29.01.2014 s-a stabilit în sarcina intimatei obligaţia de plată a sumei totale de 
1.642 lei reprezentând taxa pe teren. 

Susţine recurenta că actele administrative contestate au fost întocmite în 
conformitate cu prevederile legale, respectiv ale art.256 alin.3 Cod fiscal care prevede că 
pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrative-
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. 

Solicită instanţei de judecată să constate că între părţi se afla în derulare contractul 
de asociere prin care Consiliul Local Mangalia a pus la dispoziţia reclamantei un teren de 
409 mp pentru realizarea de prestării servicii comerciale. Contractul prevede că asociatul 
Consiliul Local asigură, garantează şi pune la dispoziţia asocierii terenul liber de orice 
sarcini (art.5); reclamanta se obligă să administreze şi să conducă exploatarea 
obiectivului (art.7 lit.e); reclamanta s-a obligat să garanteze exploatarea şi gestiunea 
corectă a obiectivului, asumându-şi practic întreaga responsabilitate în cazul gestionării 
defectuoase. 

Din întregul conţinut al contractului de asociere reiese că acesta se circumscrie 
dispoziţiilor referitoare la contractul de asociere în participațiune (reglementat de codul 
comercial în vigoare la data contractului), fiind un contract prin care două persoane, din 
care de regulă una este comerciant, se învoiesc să pună ceva în comun în scopul 
desfăşurării, de una dintre ele, a unei activităţi comerciale sau în scopul săvârşirii, de una 
dintre ele, a unei sau unor operaţiuni comerciale, urmând ca fiecare dintre părţi să 
participe la beneficiile şi pierderile activităţii sau operaţiunii propuse (art.251-256 Cod 
comercial). 
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Din interpretarea art.254 cod comercial rezultă că este de esenţa contractului 
constituirea unei mize sociale, ca suport material pentru săvârşirea de acte de comerţ, 
miză producătoare de beneficii; în considerarea acestui aport, asociatul participant 
participă la beneficiile operaţiunii. 

În cazul din faţă, este clar că aportul Consiliului Local a constat în terenul pus la 
dispoziţia asocierii, în vreme ce aportul reclamantei a constat în industria sa: experienţa 
de proiectare, de execuţie şi de gestiune a obiectivului cu destinaţie prestări servicii, 
precum şi în finanţarea acestor activităţi. 

Asocierea în participaţiune nu constituie o persoană morală, cu o personalitate 
juridică distinctă - art.253 cod comercial, iar acest caracter este evidenţiat în cadrul 
contactului încheiat între părţi. 

Nu se constituie un patrimoniu comun, autonom, ci are loc numai o interpunere a 
unei valori economice aparţinând asociatului participant în fondul de comerţ al 
asociatului administrator, fără a se constitui un fond comun. În ceea ce priveşte 
funcţionarea asocierilor în participaţiune, unul dintre participanţii la asociere devine 
administratorul parteneriatului (asociat administrator), în timp ce celalalt participant 
deţine doar un rol auxiliar (asociat participant). 

Asociatul administrator este persoana care desfăşoară activitatea comercială şi care 
acordă o participaţiune la beneficiile afacerii sale, în vreme ce asociatul participant poate 
fi orice persoană fizică sau juridică, comerciant sau necomerciant. 

Solicită a se observa că din conţinutul contractului reiese în mod cert că intimata 
are calitatea de asociat administrator, fiind persoana care desfăşoară activitatea 
comercială şi care asigură gestiunea obiectivului; de asemenea, aceasta asigură 
conducerea tehnică şi administrativă pentru buna desfăşurare a activităţii desfăşurate la 
obiectivul în cauză (art.6 lit.e ). 

În raport de dispoziţiile legale din codul comercial, se instituie prezumţia potrivit 
căreia asociatul participant pierde dreptul de proprietate asupra bunurilor aduse ca miză 
socială. Se realizează un transfer al proprietăţii din patrimoniul acestuia în patrimoniul 
asociatului administrator. Transmiterea proprietăţii are loc la data încheierii contractului. 
Transferul este cu titlu oneros (în schimbul aportului, asociatul are o participare la 
beneficiile ce se vor obţine). În acest sens sunt dispoziţiile art.254 alin.l care prevăd că 
participanţii nu au niciun drept de proprietate asupra lucrurilor puse în asociaţiune, chiar 
dacă au fost procurate de dânşii. În mod expres părţile pot deroga de la această dispoziţie, 
potrivit art.254 alin.2, aducând ca aport numai folosinţa bunurilor. 

Deşi în contract nu sunt stipulate clauze pe acest aspect, este în afară de orice 
dubiu că pe perioada existenţei asocierii în participaţiune, asociatul secundar (în speţă 
Consiliul Local) pierde cel puţin folosinţa şi posesia bunurilor aduse ca aport. 

Dat fiind faptul că, în cazul concret dedus judecăţii, aşa cum reiese din conţinutul 
întregului contract, asocierea este administrată de intimata care asigura "conducerea 
tehnică şi administrativă", aceasta va fi cea care exercită prerogativele de posesie şi uz 
asupra bunului imobil şi nu proprietarul acestui bun. Într-o asemenea situaţie, întrucât 
dreptul de proprietate asupra respectivului bun imobil este adus ca aport în asociere 
pentru întreaga durată de existenţă a asocierii, se poate afirma că, în mod practic, celălalt 
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asociat nu va putea exercita prerogativele de posesie şi uz asupra bunului imobil până la 
încetarea contractului de asociere în participaţiune. 

Aşadar, folosinţa bunurilor aduse ca aport de Consiliul Local aparţine pe întreaga 
perioadă a asocierii intimatei, în calitate de asociat care asigură gestiunea întregii 
activităţi. În această calitate, intimata este obligată, în temeiul dispoziţiilor Codului fiscal, 
la plata taxei pe teren. 

Susţine recurenta că sunt aplicabile prevederile cuprinse în pct.73 alin. (23), cap. 
III, art.256, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Contractul de asociere - respectiv art. 6 
şi art. 7 lit. e – care stabilesc fără echivoc că obligaţia de plată a taxei pentru teren revine 
în exclusivitate intimatei SC [...] SA, aceasta fiind utilizatorul final şi cea care s-a obligat 
să administreze şi să conducă exploatarea terenului - obiect al contractului de asociere. 

De altfel, arată recurentul, în calitate de administrator al bunului obiect al 
Contractului de asociere, SC [...] SA nu numai că dobândeşte dreptul de administrare a 
imobilului, potrivit art.7 lit. e, dar are şi o cotă de participare la profit de 85% , Serviciul 
Public ADPP având o cotă de participare la profit de numai 15%. Este evident că această 
cotă majoritară la profit a fost stabilită avându-se şi în vedere faptul că prin încheierea 
Contractului de asociere în favoarea SC [...] SA a fost transmis dreptul de folosinţă 
asupra terenului obiect al contractului de asociere. 

Faţă de argumentele mai sus expuse, solicită casarea hotărârii recurate cu 
consecinţa respingerii cererii introductive adresate instanţei de judecată ca fiind introdusă 
împotriva unei persoane de drept public fără capacitate procesuală de folosinţă şi, 
implicit, fără calitate procesuală pasivă, iar în subsidiar solicită casarea hotărârii recurate, 
reţinerea cauzei spre rejudecare şi, în baza întreg materialului probator ce urmează a se 
administra în prezenta cauză, respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind 
nefondată. 

Intimata reclamantă SC [...] SA a depus întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursului şi menţinerea ca legală şi temeinică a hotărârii instanţei de fond, 
precum şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul 
litigiu. 

Apreciază intimata reclamantă că instanţa de fond a admis contestaţia în mod 
corect, avându-se în vedere dispoziţiile legale prev. de art.251 Cod comercial. 

Mai arată intimata reclamantă că nu a deţinut şi nu deţine calitatea de concesionar, 
de  locatar ori de titular al vreunui drept de administrare sau de folosinţă asupra terenului 
în suprafaţă de 409 mp, contractul perfectat între părţi fiind un contract de asociere în 
participaţiune, obiectul acestuia constituindu-l  efectuarea de acte sau fapte de comerţ în 
scopul obţinerii unui profit ce urmează a fi împărţit între asociaţi, astfel că nu îi revine 
obligaţia de plată a impozitului/taxei pe teren. 

De asemenea, arată că până la primirea Deciziei contestate nu i-a fost comunicat 
vreun act administrativ prin care să se fi stabilit în sarcina sa obligaţia de plată a 
impozitului/taxei pe teren şi pe care să fi avut posibilitatea de a-l contesta în condiţiile 
prev. de art.205 şi urm. Cod procedură fiscală. 
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În mod corect instanţa de fond  a stabilit  că potrivit art.7 din contract, nu a 
intervenit transmiterea unui drept de folosinţă exclusivă asupra terenului, transmitere care 
survine în modalităţi expres şi limitativ prevăzute de Legea nr.215/2001. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul 
este fondat în parte. 
          Conform art.247 alin.1 Cod procedură civilă, „excepţiile absolute pot fi invocate de 
parte sau de instanţă în orice stare a procesului, dacă prin lege nu se prevede altfel. Ele 
pot fi ridicate înaintea instanţei de recurs numai dacă, pentru soluţionare, nu este necesară 
administrarea altor dovezi în afara înscrisurilor noi”.  
           Având în vedere că excepţia lipsei capacităţii procesuale este o excepţie absolută 
(conform art.56 alin.3 Cod procedură civilă), iar pentru soluţionarea ei nu este necesară 
administrarea altor dovezi decât înscrisurile, urmează a fi analizată de instanţa de recurs 
cu prioritate, o eventuală admitere a ei făcând inutilă cercetarea pe fond a cauzei. 
          Astfel, în temeiul 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, iar autoritatea 
publică este definită la art.2 alin.1 lit.b ca fiind orice organ de stat sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea 
unui interes legitim public. 
           Prin urmare, raportul juridic de drept procesual administrativ se naşte între 
persoana fizică sau juridică vătămată în drepturile sale legitime printr-un act 
administrativ propriu-zis sau asimilat şi autoritatea publică – organ de stat sau al unităţii 
administrativ-teritoriale – emitent al actului. 
           În practica judiciară şi în literatura de specialitate s-a afirmat că în cazul în care 
organul emitent al actului administrativ contestat nu are personalitate juridică, acesta va 
figura totuşi în proces, deci i se recunoaşte calitate procesuală pasivă şi, implicit, 
capacitate procesuală, mergându-se pe teoria personalităţii juridice restrânse de drept 
public, aplicabilă ori de câte ori o autoritate publică este înzestrată cu dreptul de a emite 
acte administrative în regim de putere publică. În ipoteza în care, pe lângă anularea 
actului administrativ se solicită şi despăgubiri sau cheltuieli de judecată, s-a apreciat însă 
că se impune citarea în cauză a autorităţii publice cu personalitate juridică, posesoare a 
unui patrimoniu propriu, în cadrul sau în subordinea căreia se află emitentul actului. 
           În contextul arătat, se reţine că, în ceea ce priveşte raportul juridic de drept fiscal, 
ca specie a raportului juridic administrativ, art.17 Cod procedură civilă prevede în mod 
expres că subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-
teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite 
potrivit Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, contribuabilul, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi 
obligaţii în cadrul acestui raport. 
           Referitor la unităţile administrativ-teritoriale  sau, după caz, subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale municipiilor, în alin.4 al aceluiaşi articol se arată că acestea 
sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de 
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compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuţiilor delegate de către 
autorităţile respective. În acest sens, legiuitorul a prevăzut la alin.5 că, în materie 
fiscală, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt 
denumite în prezentul cod organe fiscale. 
          Prin urmare, în cazul actelor administrativ-fiscale emise de compartimentele de 
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, calitatea procesuală pasivă şi, 
implicit, capacitatea procesuală a acestora este dată chiar de legiuitor, care le recunoaşte 
dreptul de a acţiona ca reprezentante ale unităţilor administrativ-teritoriale, în calitate de 
organe fiscale.  
 În speţă, dispoziţia  nr.11549/28.02.2014 de soluţionare a contestaţiei fiscale, 
precum şi Decizia de impunere nr.5286/29.01.2014 contestate în cauză au fost emise de 
Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Generale de Management Fiscal şi 
Control a Municipiului Mangalia, situaţie în care organul fiscal emitent are calitate 
procesuală pasivă şi o capacitate procesuală de drept fiscal specială, recunoscută ca atare 
de lege, motivul invocat de recurentă privitor la lipsa capacităţii sale procesuale pasive 
fiind neîntemeiat. 

Pe fond, recursul vizează aplicarea disp. art.256 alin.3 Cod fiscal la situaţia 
reclamantei SC [...] SRL, respectiv impunerea în sarcina acesteia a taxei pe teren 
datorate pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului sau unităţilor 
administrativ-teritoriale de către concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 
administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului.  

S-a reţinut că reclamanta deţine terenul în suprafaţă de 409 mp situat în Municipiul 
Mangalia – staţiunea Olimp, strada Trandafirilor, în temeiul contractului de asociere în 
participaţiune nr.362/08.02.2006 încheiat cu Serviciul Public Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Municipiului Mangalia. 

Potrivit art.2 din convenţia părţilor, obiectul contractului îl constituie asocierea în 
vederea exploatării terenului pentru realizarea unui obiectiv cu destinaţie legal aprobată 
- prestări servicii agrement, iar în temeiul art.6, Serviciul Public ADPP se obligă să 
pună la dispoziţia asociatului SC [...] SA terenul liber de orice sarcini pe toată durata 
valabilităţii contractului. De asemenea, art.7 lit. d prevede că reclamanta se obligă „să 
administreze şi să conducă exploatarea obiectivului prevăzut în prezentul contract astfel 
ca să realizeze activitate performantă din care ambii asociaţi să obţină profit.”, iar la 
art.12 lit.e s-a stipulat că în cazul încetării/rezilierii contractului asociatul 1 va primi 
terenul reprezentând capitalul cu care a intrat în asociere, liber de sarcini. 

Deşi nu reprezintă un contract tipic de locaţiune, Curtea apreciază că efectele 
contractului de asociere în participaţiune sunt aceleaşi cu privire la dreptul de folosinţă 
dobândit de către asociatul – agent economic asupra bunului adus în asociere de către 
asociatul pârât. 
          Astfel, din punct de vedere al normelor de drept civil aplicabile convenţiei părţilor, 
contractul de asociere în participaţiune este încheiat sub imperiul Codului comercial 
vechi, respectiv în temeiul art.251 – 256 din acest act normativ. 
          Conform acestor dispoziţii, „asociaţiunea în participaţiune are loc atunci când un 
comerciant sau o societate comercială acordă uneia sau mai multor persoane ori societăţi 
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o participaţiune în beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni, sau chiar 
asupra întregului comerţ.” 
          De asemenea, asociaţiunea în participaţiune nu constituie, în privinţa celor de-al 
treilea, o fiinţă juridică distinctă de persoana interesaţilor, iar cei de-al treilea nu au 
niciun drept şi nu se obligă decât către acela cu care au contractat. 
          În ceea ce priveşte aportul asociaţilor, art.254 prevede ca regulă că participanţii nu 
au niciun drept de proprietate asupra lucrurilor puse în asociaţiune, chiar dacă au fost 
procurate de dânşii, dar cât priveşte raporturile lor între dânşii, asociaţii pot să stipuleze 
ca lucrurile ce au adus să li se restituie în natură, având dreptul, în caz când restituţiunea 
nu s-ar putea face, la reparaţiunea daunelor suferite. 
         Prin urmare, de esenţa contractului de asociere în participaţiune este faptul că 
asocierea nu dobândeşte personalitate juridică, raporturile juridice încheiate cu terţii în 
numele asocierii producând efecte numai faţă de asociatul cu care s-a contractat, şi că 
aducerea bunului în asociere are ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra 
acestuia, atributele dreptului de proprietate urmând a fi exercitate, în numele asocierii, de 
către asociatul care administrează afacerea. 
         Art.255 prevede însă că „afară de dispoziţiunile articolelor precedente, 
convenţiunile părţilor determină forma, întinderea şi condiţiunile asociaţiunei”, ceea ce 
înseamnă că părţile pot deroga de la regula menţionată mai sus, putând aduce ca aport în 
asociere şi alte drepturi reale decât dreptul de proprietate, consecinţa fiind aceeaşi, şi 
anume asociatul va pierde exerciţiul dreptului respectiv asupra bunului adus ca aport. 
         În speţă, părţile au înţeles ca pârâtul, în calitate de administrator al domeniului 
privat al unităţii administrativ-teritoriale, să aducă aport în asociere, în limitele dreptului 
său de administrare, doar folosinţa terenului, iar nu dreptul de proprietate.  
         În ceea ce priveşte exercitarea dreptului de folosinţă, aceasta este circumscrisă 
modului de funcţionare a asocierii, astfel cum părţile au înţeles să îl stabilească prin 
contract. Astfel, asociatul care administrează afacerea şi care intră în raporturile juridice 
cu terţii, respectiv agentul economic (comerciant) va fi cel care va exercita în numele 
asocierii dreptul de folosinţă asupra terenului, pârâtul pierzând dreptul său de folosinţă pe 
întreaga durată a asocierii.  
         Ori, potrivit art.256 alin.3 Cod fiscal, „Pentru terenurile proprietate publică sau 
privată a statului ori a unităţilor administrative-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". 
        Faţă de aceste dispoziţii şi având în vedere că reclamanta, în calitate de 
administrator al asocierii, exercită exclusiv dreptul de folosinţă asupra terenului adus în 
asociere de către autoritatea publică locală prin Serviciul Public Administrarea 
Domeniului Public şi Privat al Municipiului Mangalia, Curtea constată că aceasta 
datorează taxa aferentă terenului, astfel încât impunerea taxei de către organul fiscal este 
legală.  
        Pentru considerentele expuse, apreciind că în cauză este incident temeiul de casare 
prevăzut de art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură civilă, respectiv când hotărârea a fost dată 
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cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, urmează a admite 
recursul în baza art.496 şi 498 alin.1 Cod procedură civilă şi, rejudecând cauza, urmează 
a respinge ca nefondată acţiunea reclamantei privind anularea deciziei de soluţionare a 
contestaţiei şi a deciziei de impunere emise de către organul fiscal din cadrul 
Municipiului Mangalia. 
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